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A histÃ³ria do menino que nÃ£o queria crescer faz parte do imaginÃ¡rio de diferentes geraÃ§Ãµes de leitores. Ã‰ com entusiasmo que a editora Cosac Naify
coloca nas prateleiras uma ediÃ§Ã£o excepcional da versÃ£o original do romance do escritor escocÃªs J. M. Barrie, com traduÃ§Ã£o integral de Sergio Flaksman,
ilustraÃ§Ãµes do artista plÃ¡stico Guto Lacaz, posfÃ¡cio inÃ©dito no Brasil do especialista em clÃ¡ssicos e fÃ¡bulas Jack Zipes e quarta capa assinada pela atriz
Denise Fraga. Peter e Wendy Ã© a histÃ³ria do menino Peter Pan (cujo nome Ã© inspirado em Pan, o mÃtico deus grego conhecido por suas farras), que se recusa
a crescer, e suas aventuras com os irmÃ£os Darling pela Terra do Nunca, â€œa segunda Ã direita, e depois sempre em frente atÃ© o amanhecerâ€•. As
ilustraÃ§Ãµes exclusivas de Guto Lacaz foram feitas a partir de recortes de papÃ©is coloridos e vegetal e fotografadas em estÃºdio. Guto conseguiu um interessante
jogo de luz e sombra ao capturar, por exemplo, as nuances da passagem do dia atravÃ©s da luminosidade que incide em uma janela ou quando Sininho toma veneno
para salvar Peter e a ilustraÃ§Ã£o â€œse apagaâ€•. A grande surpresa do livro fica por conta da sobrecapa em papel vegetal, que, quando dobrada, se transforma em
luminÃ¡ria. Com o auxÃlio de uma lÃ¢mpada de LED de baixa voltagem, cria um bonito efeito sobre as figuras de Wendy, Peter, Sininho, CapitÃ£o Gancho e os
meninos perdidos, para iluminar todas as viagens Ã Terra do Nunca.

â€œSÃ£o meninos que nÃ£o querem crescer e sutilmente nos fazem lembrar de nosso sonho, nossa prÃ³pria lei, nossa crenÃ§a no impossÃvel. Quando exatamente
perdemos a capacidade de voar? [...] Ã‰ difÃcil crescer, mas Mr. Barrie nos faz acreditar que existem muitas maneiras de voar, tambÃ©m na vida adulta. Ler este
livro Ã© uma delas.â€•
Denise Fraga, em texto de quarta capa de Peter e Wendy
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