
 

Contato de Imprensa:  Eleanor.fuller@accartbooks.com  

 

 
 

ACC ART BOOKS APRESENTA  

«LOUIS XIII COGNAC: THE THESAURUS» 
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ACC Art Books, editora britânica de várias histórias de marcas de luxo, revela LOUIS XIII Cognac: The 
Thesaurus, um grande livro de arte que guiará o leitor até ao coração de um dos destilados mais luxuosos 
do mundo.   
 

«LOUIS XIII COGNAC THE THESAURUS» ESTÁ DIVIDIDO EM 13 CAPÍTULOS, CADA UM DIVIDIDO EM 2 
EPISÓDIOS:  UM «FILME», UM DOCUMENTÁRIO. 

Cada um capta um momento fundamental na vida deste destilado. O livro abrange passado, presente e 
futuro de LOUIS XIII, do século XVI ao século XXII.  Estão presentes contos de ficção, inspirados por 
acontecimentos reais em conjunto com histórias futuristas especulativas, intercaladas com notícias 
autênticas e entrevistas, ilustrações originais e fotografias cativantes. 
 

 
NÃO TEM COMEÇO, MEIO OU FIM. 

Ignorando instrumentos de narração convencionais, este livro de arte promete uma experiência 
imersiva que reflete o ciclo perpétuo do tempo, celebrando a história e o mistério do legado de LOUIS 
XIII de uma maneira nunca vista.  

Cada episódio é testemunho, em seu modo bastante específico, da presença histórica de Louis XIII nos 
principais eventos que definiram o século XX, como a Exposição Universal de Paris de 1900, uma 
travessia do Atlântico a bordo do Normandie ou uma viagem no Orient Express. Por isso, parece 
perfeitamente razoável encontrar Louis XIII na ilustre companhia de Winston Churchill ou do rei 
George VI. 

Exibindo o pensamento visionário pelo qual o conhaque LOUIS XIII é famoso, o autor vislumbra o papel 
que LOUIS XIII terá na definição de nosso futuro. Uma conversa imaginada entre um antigo carvalho 
e uma dríade (um espírito da floresta) ocorre na Floresta de Limousin em 2028, enquanto um relato 
em primeira mão indica a estreia mundial em 2115 de 100 anos: Um Filme que Você Nunca Verá. 
 
 
O tempo no Thesaurus está misturado, trocado e moldado de modos surpreendentes e as técnicas 

convencionais da narração são ignoradas, pois a narrativa salta de um século para outro e volta 
atrás novamente.  Esta obra de arte imersiva oferece aos leitores um presente excepcional, lhes 

permitindo analisar profundamente as origens distantes da Maison.  As histórias envolventes 
apresentam personagens e situações, ambas reais e inventadas, intercaladas com documentos 

autênticos e apoiadas por ilustrações originais e uma fotografia elegante. 
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Sobre a ACC Art Books  
ACC Art Books: lindos livros sobre artes criativas, misturando mais de 50 anos de tradição com o melhor do design e da arte 
contemporânea.  ACC Art Books é líder na publicação e distribuição de artes. Nossa comunidade alcança o mundo todo e 
coleta o melhor em publicações ilustradas em um só lugar. 
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