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Submarinas
Como reação ao desaparecimento de
barcos atribuído a um monstro marinho,
o governo norte-americano decide enviar
uma expedição formada pelo doutor Pedro
Aronnax, o companheiro Conseil e um
arpoador canadiano para desvendar o
mistério.

Redescubra as suas obras visionárias
e viva um mundo de aventuras
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EDIÇÃ
O DE LUXO

A EDIÇÃO MAIS BONITA DO MUNDO
DA OBRA DE JÚLIO VERNE
Voltará a desfrutar dos romances
onde Júlio Verne imaginou o futuro.
Uma edição de
luxo com grande
valor histórico
Capas fielmente
recuperadas
Lombadas ilustradas
como as originais
Gravações com dourados
de grande qualidade
Reprodução das
ilustrações do interior
Frontispício e primeiras
páginas originais

Os produtos que aparecem nas imagens podem não fazer parte
da coleção. Os títulos e a ordem de entrega da coleção podem
sofrer alterações por motivos alheios à editora.

A melhor seleção das
Viagens Extraordinárias de Verne
numa exclusiva edição ilustrada
inspirada na original do século xix
de Pierre-Jules Hetzel.

JÚLIO VERNE
O homem

O visionário

Jules Gabriel Verne nasceu em 1828, na ilha de Feydeau, no porto francês de
Nantes. Foi o primeiro de cinco filhos de Pierre Verne, um jovem advogado, e de
Sophie Allotte de la Fuye.
Obrigado pelos pais a estudar Direito em Paris, o contacto com as reuniões literárias da capital despertou nele uma intensa vocação para as letras.
Em 1856 conheceu Honorine Deviane, uma jovem viúva de Amiens com quem
se casou e se instalou em Paris, onde em 1861 nasceria o seu único filho, Michel.
Em 1863 Pierre-Jules Hetzel, um dos editores mais importantes da época, aceitou
publicar Cinco Semanas em Balão, que foi acolhida com entusiasmo. Esta obra foi
a primeira de uma série de mais de 60 romances e séries de pequenos contos que
o autor e o editor reuniram numa fantástica
coleção intitulada Viagens Extraordinárias.
A partir deste momento, Verne tornou-se
mundialmente famoso como um dos escritores mais imaginativos e criativos de todos os
tempos. Segundo Hetzel, o objetivo da coleção era «resumir todos os acontecimentos
geográficos, geológicos, físicos e astronómicos
elaborados pela ciência moderna e refazer, sob
a atrativa forma que lhes é característica, a história do universo».
Durante vários anos, Verne combinou a faceta de escritor com o prazer de viajar e com
intensas atividades municipais em Amiens,
onde viveu desde 1871. Em 1892 foi nomeaVerne era amigo e admirador do fotógrafo
Nadar, a quem se deve esta célebre imagem.
do Oficial da Legião de Honra. Com a saúde
Apaixonado pela aeronáutica, Nadar foi um
muito debilitada, morreu em consequência de
dos pioneiros da fotografia aérea, e Verne
imortalizou-o
sob o anagrama de Ardan, uma
uma crise de diabetes em 1905.
personagem do seu romance Da Terra à Lua.

«Tudo o que alguém possa imaginar, outros poderão torná-lo realidade.»
Verne previu ou descreveu com uma exatidão assombrosa muitas das descobertas
e acontecimentos científicos do século xx: falou de viagens espaciais (Da Terra à
Lua, À Roda da Lua) e interplanetárias (Heitor Servadac), de satélites artificiais
(Os Quinhentos Milhões da Begun), de viagens em balão, submarino e helicóptero
(Cinco Semanas em Balão, Vinte Mil Léguas Submarinas),
da conquista dos polos Norte (Aventuras do Capitão Hatteras)
e Sul (Vinte Mil Léguas Submarinas), da descoberta das
nascentes do Nilo (Cinco Semanas em Balão) …
A habilidade de Verne reside na perfeita conjunção de
elementos fantásticos com outros estritamente científicos,
que teve como resultado um novo género literário
irresistivelmente atrativo.
O grande romancista de ciência-ficção Arthur
C. Clarke, autor de 2001, Odisseia no Espaço,
escreveu na introdução do Da Terra à Lua:
«Nunca poderá existir outro Júlio Verne,
pois nasceu num momento irrepetível
da história. Cresceu nos anos em que a máquina
a vapor estava a mudar o mundo material,
e as descobertas científicas o mundo da mente.
Foi o primeiro escritor a receber essas mudanças
de braços abertos e proclamou que a investigação
científica podia ser a mais maravilhosa aventura.
E por isso nunca passará de moda…»

Reprodução das
ilustrações originais

LA COLEÇÃO: UM MINUCIOSO
TRABALHO DE REPRODUÇÃO
As famosas edições de Hetzel dos finais do século
xix são as que serviram de inspiração a esta coleção
exclusiva.
VERNE E HETZEL: UMA EQUIPA PERFEITA

Ilustração de Émile-Antoine Ballard.
Da Terra à Lua.

A história de Júlio Verne está intimamente ligada à de Pierre-Jules Hetzel.
O autor e o editor trabalharam lado a lado durante mais de duas décadas na
criação da série Viagens Extraordinárias, uma coleção que proporcionaria ao autor fama e reconhecimento mundial. Embora as qualidades literárias e imaginativas de Verne fossem o segredo do sucesso obtido, a audácia, o profissionalismo
e os conselhos de Hetzel também foram fundamentais, ao ponto de sem este as
Viagens Extraordinárias talvez nunca tivessem sido publicadas.

Ilustração de Jules-Descartes Ferat.
A Ilha Misteriosa.

Para ilustrar as suas edições, Hetzel contratou alguns dos mais reputados especialistas da época.
Um total de dezasseis artistas foram os encarregados de refletir, através de mais de 4.000 ilustrações, o fantástico mundo ‘verniano’ recolhido
nas Viagens Extraordinárias. Esta edição incorpora uma ampla amostra desta obra artística que
tanto contribuiu para o êxito da edição original.
Citemos Émile-Antoine Ballard (1837-1891), a
quem se devem algumas das notáveis ilustrações
de À Roda da Lua; Léon Bennet (1839-1917),
que com George Roux (1850- 1929), foram os
mais prolíficos ilustradores de Verne; Jules-Descartes Ferat (1819-1889), cujas gravuras de A Ilha
Misteriosa são consideradas uma obra-prima, ou
Henri de Montaut (1830-1900), que ilustrou em
solitário Da Terra à Lua; também Alphonse de
Neuville (1835-1885), que, com Édouard Riou
(1833-1900), o primeiro e mais reconhecido dos
artistas da coleção, participou na ilustração de
Vinte Mil Léguas Submarinas.

Frontispícios decorativos

Júlio Verne

Os livros de Hetzel destacavam-se tanto pela beleza das encardernações como pela cuidada edição
interior. Frontispícios e primeiras páginas transformavam-se em elementos decorativos de grande
valor para além de cumprirem com a sua função
habitual. Nesta edição incorporamos estas páginas
com o mínimo nível de adaptação tentando preservar ao máximo o espírito da edição original.

Pierre-Jules Hetzel

Ilustração de Alphonse de Neuville.
Vinte Mil Léguas Submarinas.

ALGUNS TÍTULOS DA COLEÇÃO
Viagem ao Centro da Terra

Cinco Semanas em Balão

A decifração de uma inscrição realizada por um alquimista
islandês do século xvi, Arne Saknussemm, revela ao professor de mineralogia Otto Lidenbrok o caminho para chegar
ao centro da Terra. Na companhia do seu sobrinho Axel
e do guia Hans, decide empreender uma fascinante expedição às entranhas da Terra através da cratera e da chaminé
do vulcão Snæfellsjökull, na Islândia.

O Dr. Samuel Fergusson, o seu amigo Dick Kennedy e
o criado José Wilson sobrevoam África a bordo do balão
Vitória, viajando desde a ilha de Zanzibar até à costa do Senegal. O objetivo era encontrar as nascentes do Nilo. Pelo
caminho percorrem as Montanhas da Lua, os lagos Vitória
e Chade e o deserto do Sara. A aventura foi o primeiro sucesso de Júlio Verne, que viria a alcançar a fama.

A Volta ao Mundo em Oitenta Dias

Da Terra à Lua

Phileas Fogg, outra enigmática personagem de Verne, é um
fleumático inglês que aceita a aposta de dar a volta ao mundo em oitenta dias. Parte de Londres na companhia do seu
criado João Passepartout numa aventura que o levará pela
Europa, América, Ásia e África. É perseguido pelo agente
Fix, que está convencido que ele roubou 55.000 libras do
Banco de Inglaterra. Esta foi a obra mais popular de Verne
e o seu maior sucesso de vendas.

Após a guerra federal dos Estados Unidos, Impey Barbicane, presidente do Baltimore Gun-Club, concebe um
plano para construir um canhão gigantesco que seja capaz
de disparar um projétil, com três pessoas a bordo — ele
próprio, o seu rival o capitão Nicholl, e o intrépido Miguel Ardan — para a Lua. Esta obra inspirou a Georges
Méliès o clássico do cinema mudo Le voyage dans la lune
(1902).

Vinte Mil Léguas Submarinas

Miguel Strogoff

Como reação ao desaparecimento de barcos atribuído a um
monstro marinho, o governo norte-americano decide enviar uma expedição formada pelo doutor Pedro Aronnax,
o seu companheiro Conseil e um arpoador canadiano para
desvendar o mistério. É sem dúvida um dos romances mais
famosos do género de aventuras, no qual Verne deu vida a
uma das suas inesquecíveis personagens: o capitão Nemo.

O correio do czar, Miguel Strogoff, atravessa a estepe russa,
de Moscovo a Irkutsk, com uma missão: avisar o irmão do
czar, o grão-duque, da iminente invasão da Sibéria por parte
dos tártaros, instigados pelo militar Ivan Ogareff. Neste
longo périplo conhece a bela Nadia e os jornalistas Blount e
Jolivet, com quem enfrentará inúmeros perigos e inimigos.

Os Filhos do Capitão Grant:
Na América do Sul

Um Herói de Quinze Anos
Dick Sand, um jovem marinheiro de quinze anos, é obrigado a tomar o controlo do Pilgrim quando o capitão Hull
e o resto da tripulação morrem ao tentar caçar uma baleia.
Dick terá de lutar contra ventos e marés, e também contra
os traficantes de escravos, para levar para a Califórnia os
sobreviventes do naufrágio: Mrs. Weldon, o seu filho Jack,
o primo Bénédict, Hércules e o cão Dingo.

Uma mensagem numa garrafa, atirada ao mar pelo náufrago
Harry Grant, o capitão do Britannia, é o detonante desta maravilhosa aventura que levará o aristocrata lorde Glenarvan,
a esposa lady Helena, os filhos do capitão Grant, o geógrafo
Jacques Paganel e a tripulação do Duncan a sulcar os mares
numa expedição de resgate. No primeiro volume exploram as
costas da América do Sul até ao paralelo 37 S.

À Roda da Lua

O País das Peles

Após terem sido enviados para o espaço a bordo de um
projétil gigante, o presidente Barbicane, o capitão Nicholl
e Miguel Ardan tentam aterrar na Lua. Mas não é uma
missão simples. Apesar das tentativas para alcançar a superfície lunar, ficam presos na órbita do satélite. Da nave,
descobrem as formidáveis cumeadas anulares Ticho, a insondável cratera de Platão e a face invisível da Lua.

Em 1859 Jasper Hobson é enviado para o norte do Canadá, junto com outros membros da Companhia da Baía de
Hudson, com a missão de estabelecer um forte a norte do
paralelo 70, no círculo polar ártico. Após fixarem o assentamento no cabo Bathurst, uma erupção vulcânica fá-los
aperceberem-se de que não estavam em terra firme, mas
sim sobre gelo agora a flutuar e à deriva no oceano.

A Escola dos Robinsons
Antes de casar-se com Phina Hollaney, o jovem Godfrey
Morgan quer viver aventuras. Ajudado pelo tio, um rico
comerciante, consegue embarcar no Dream rumo à Nova
Zelândia com o amigo Tartelett. Vão acabar por naufragar
numa ilha do Pacífico, onde terão de aprender a sobreviver
e a ultrapassar as dificuldades da vida selvagem. Esta obra
é consideradauma paródia do romance Robinson Crusoé,
de Daniel Defoe.

Aventuras de Três Russos e Três Ingleses
na África Austral
Um eclético grupo de militares e cientistas, integrado por
três russos e três britânicos, parte para a África do Sul com
o objetivo de medir um arco do meridiano. Durante a
expedição criam-se laços e rivalidades entre os expedicionários de ambos os países. A situação complica-se quando descobrem que rebentou a guerra entre a Inglaterra e a
Rússia. A obra posiciona-se contra a escravatura e a favor
da aliança entre nações.
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