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Sobre a obra:
A presente obra é disponibilizada pela equipe Le Livros e seus diversos parceiros,
com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos
acadêmicos, bem como o simples teste da qualidade da obra, com o fim
exclusivo de compra futura.
É expressamente proibida e totalmente repudiável a venda, aluguel, ou quaisquer
uso comercial do presente conteúdo
Sobre nós:
O Le Livros e seus parceiros disponibilizam conteúdo de dominio publico e
propriedade intelectual de forma totalmente gratuita, por acreditar que o
conhecimento e a educação devem ser acessíveis e livres a toda e qualquer
pessoa. Você pode encontrar mais obras em nosso site: LeLivros.site ou em
qualquer um dos sites parceiros apresentados neste link.
"Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não mais lutando
por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo
nível."

Contracapa:
"É uma verdade universalmente aceita
que um zumbi, uma vez de posse de um
cérebro, necessita de mais cérebros."

"Jane Austen não é para qualquer um. Nem zumbis. Mas misture os dois e
a única questão é: por que ninguém pensou nisso antes? Usar mortos- vivos
canibais nessa diferente reinterpretação é apenas o que a joia de Austen
precisava."
— Wired

"Já houve alguma obra literária que não pudesse se melhorada
acrescentando-se zumbis?"
— Lev Grossman, Time

"Orgulho e preconceito e zumbis é uma proeza. Depois de se divertir com
uma intriga atemporal, é difícil lembrar como o romance de Jane Austen
teve sucesso sem os mortos-vivos. O que começa como um truque termina
como a valorização vitoriosa do encanto da linguagem, dos personagens e
das passagens de Austen. Nota 10."
— The Onion A.V. Clube

Abas:
Orgulho e preconceito e zumbis é uma versão ampliada do popularíssimo
romance de Jane Austen, trazendo cenas inéditas com zumbis partindo
crânios de pessoas vivas para devorar seus miolos. Na abertura desta
história, ficamos sabendo que uma misteriosa praga se abateu sobre o
tranquilo vilarejo de Mery ton, na Inglaterra — e os mortos estão retornando
à vida!
Nossa implacável heroína, Elizabeth Bennet, está determinada a eliminar
a ameaça zumbi, mas logo sua atenção é desviada pela chegada do altivo e
arrogante Sr. Darcy. O que se segue é uma deliciosa comédia de costumes,
repleta de civilizados embates entre os dois jovens enamorados — além de
batalhas um tanto mais violentas, em cenas nas quais o sangue jorra
fartamente.
Conseguirá Elizabeth subjugar as crias de Satã? Poderá ela superar os
preconceitos sociais da aristocracia local? Complementado com amor,
emoção, duelos de espada, canibalismo e milhares de cadáveres em
decomposição, Orgulho e preconceito e zumbis transforma uma obra- prima
da literatura mundial em algo que você terá vontade de ler.

JANE AUSTEN é autora de Razão e sensibilidade, Persuasão, Mansfield
Park e outras obras-primas da literatura inglesa.

SETH GRAHAME-SMITH, em certa ocasião, fez um curso de literatura
inglesa. Mora em Los Angeles.
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ALGUNS POUCOS CONVIDADOS, QUE DESAFORTUNADAMENTE
ESTAVAM PRÓXIMOS DEMAIS DAS JANELAS, FORAM AGARRADOS
E IMEDIATAMENTE DEVORADOS.

CAPÍTULO 1
É UMA VERDADE universalmente aceita que um zumbi, uma
vez de posse de um cérebro, necessita de mais cérebros. E nunca
tal verdade foi mais inquestionável do que durante os recentes
ataques
ocorridos em Netherfield Park, nos quais os dezoito moradores de uma
propriedade foram chacinados e consumidos por uma horda de mortosvivos.
— Meu caro Sr. Bennet — disse-lhe certo dia sua esposa —, já soube que
Netherfield Park foi alugada novamente?
O Sr. Bennet respondeu que não havia tomado conhecimento disso, e
continuou absorto em suas tarefas matinais, que consistiam em afiar adagas
e limpar mosquetes — já que os ataques dos não mencionáveis vinham
aumentando de forma alarmante nas últimas semanas.
— Pois foi — replicou ela.
O Sr. Bennet não comentou.
— E não quer saber quem se mudou para lá? — disse em voz estridente
sua mulher, perdendo a paciência.
— Mulher, estou cuidando dos meus mosquetes. Diga as asneiras que
quiser, mas me deixe tratar da defesa de minha propriedade!
Tal resposta foi como um convite a prosseguir, o que bastou para a Sra.
Bennet.
—
Ora, muito bem, meu caro marido. A Sra. Long contou que
Netherfield foi alugada por um jovem de grande fortuna; que ele conseguiu
escapar de Londres numa charrete de quatro cavalos tão logo a estranha
praga rompeu a linha de defesa de Manchester.
— Como ele se chama?
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