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CAPA: Apresenta o nome do autor, o título da tradução, o nome do tradutor, os
dizeres “tradução”, e o nome de editora. A gravura é de John William Waterhouse.
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ORELHA: Fragmento de Amor e Amizade, de Allan Bloom; e biografia do tradutor
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QUARTA-CAPA: Citações de Edmund Wilson, Samuel Taylor Coleridge, Wilson
C. Knight, William Rosen e Bernard Shaw a respeito da peça.
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a.

Prefácio: Apresenta texto de Antônio Houaiss que discute a questão da
tradução e elogia o trabalho de Silos
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Introdução: Texto do tradutor que discorre sobre a peça
c.
Outros: “Nota preliminar” assinada pelo tradutor, discorrendo sobre as
leituras nas quais se baseou para fazer a tradução da peça
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