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Ilíada Homero ler ebook, “Ilíada” é considerada um marco
da literatura no Ocidente. O título deriva-se de Ílion, palavra
grega que nos remete à cidade de Troia. O longo poema
bélico, dividido em 24 cantos, narra os episódios do nono ano
da guerra entre gregos e troianos. As batalhas iniciadas
quando Helena, esposa do rei de Esparta, é raptada por Páris,
príncipe de Troia, desencadeiam também um duelo entre
deuses e humanos. A obra homérica focaliza a ira do
guerreiro semidivino Aquiles, seu desentendimento com
Agamémnone, comandante das tropas gregas, seu combate
com Heitor, herói troiano, resultando em mortes, intrigas e
paixões. Ao romper os limiares do tempo, “Ilíada” chega até
nós como um livro indispensável.
Considera-se que tenha a sua origem na tradição oral, ou seja,
teria originalmente sido cantada pelos aedos, e só muito mais
tarde os versos foram compilados numa versão escrita, no
século VI a.C. em Atenas. O poema foi então posteriormente dividido em 24 cantos, divisão que
persiste até hoje. A Ilíada influenciou fortemente a cultura clássica, sendo estudada e discutida na
Grécia Antiga (onde era parte da educação básica) e, posteriormente, no Império Romano. Sua
influência pode ser sentida nos autores clássicos, como na Eneida, de Virgílio. É considerada como a
"obra fundadora" da literatura ocidental e uma das mais importantes da literatura mundial.
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Ilíada Homero ler ebook, Are you looking for ilíada PDF?. If you are areader who likes to
download ilíada Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more
options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors
like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get ilíada Pdf and
any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading ilíada Pdf? You may think better just to
read ilíada Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is that,
while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to the
electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read ilíada electronically, as you are saving all that
paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, ilíada Pdf in electronic
format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download ilíada Pdf to read on the
plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download ilíada Pdf from our online library.
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