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Considerado o melhor escritor de contos de língua inglesa,
foi também um notável poeta, tendo recebido o Prémio
Nobel de Literatura, em 1907. Escreveu vários livros, tendo
geralmente como pano de fundo a Índia e a Birmânia.
Joseph Rudyard Kipling foi um notável escritor de
contos, dos mais variados temas, muitos dos quais
autobiográficos.
Era um amante de animais, em especial de cães.
A estes dedicou duas coletâneas:
Collected Dog Stories (Londres, Macmillan and Co., Limited, 1934)
e Thy Servant a Dog and Other Dog Stories (Londres, Macmillan
and Co., Limited, 1938).
Dessas obras, selecionamos para esta coletânea os contos:
O VOSSO SERVO, UM CÃO ( Thy Servant a Dog), A GRANDE
CAÇADA (The Great Play Hunt), O CÃO TOBY (Toby Dog),
O CÃO DO MAR (A Sea Dog), GARM, O REFÉM (Garm, a
Hostage), A HISTÓRIA DO SOLDADO LEAROYD (Private
Learoyd’s Story) e O CÃO DA PAIXÃO (The Dog Hervey).
Todos estes contos revelam a paixão do autor pelos cães e
em algumas, o mais curioso, é a exploração da visão dos
homens e do mundo pelos cães, e os seus diálogos no versátil
idioma dos cães.
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Notável escritor de contos, dos mais variados temas, muitos dos quais
autobiográficos, era um amante de animais, em especial de cães. A
estes dedicou duas coletâneas de cães: Colleted Dog Stories ( Londres,
Macmillan and Co., Limited, 1934) e Thy a Servant Dog and Others Dog
Stories ( Londres, Macmillan Co.Limited, 1938.
Tradução da Escritora Clara Pinto Correia

Joseph Rudyyard Kipling

Nasceu em Bombaim, na Índia, a 30 de dezembro de 1865. Foi educado por
uma aia indiana que lhe ensinou a língua hindu ( mesmo antes do inglês)
através da magia das histórias de encantar. Aos seis anos foi enviado para um
colégio interno em Londres. Kipling regressou à Índia em 1882, tinha então 17
anos, passou a trabalhar como jornalista e a escrever histórias e poesia. Em
1889, regressou a Inglaterra onde se consagrou como escritor. Em Inglaterra
escreve parte da sua obra, O Livro da Selva ( 1849) que o imortaliza, além de
Seven Sears ( 1896). Mas Kim ( 1901) é o romance que tem sido reconhecido
como o melhor do autor.
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