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Quando começaram estes prodigiosos
relatos, reinava sobre o vasto
império da Pérsia o sultão
Schahriar.

Certo dia,
ao retornar da
caça mais cedo do
que o previsto, o
sultão testemunhou a infidelidade da esposa,
cercada de várias
outras mulheres
como ela.

Grão-vizir, eu
ordeno que
esta mulher
terrível seja
estrangulada!

Como
quiser,
senhor!

A partir
de agora,
para
evitar a
infidelidade
das minhas
futuras
esposas...

...vou me casar
com uma mulher
diferente a cada
noite e mandar
estrangulá-la no
dia seguinte! E
encarrego você
dessa tarefa!

Mesmo diante da consternação geral, a cada noite uma jovem se casava e uma mulher morria...
O grão-vizir tinha duas filhas:
Sherazade e sua irmã mais
nova, Dinarzade.

Eu peço que me
conceda a honra de
dormir com o sultão.

Meu pai, eu quero
pôr um fim a essa
barbárie!
Você perdeu
o juízo?
Seria
como
Entregá-la
à morte!

E como
pretende
fazer isso?
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As súplicas
do pai não
tiveram nenhum
efeito sobre
Sherazade,
que se
manteve firme
em sua
resolução.
Assim, enquanto
o vizir ia até o
palácio do
sultão, as
duas irmãs
confabulavam...

...Ora, como
eu posso
ajudar?

Dinarzade, eis o
que deve fazer
e, acima de
tudo, o que deve
dizer...

Nessa mesma noite,
Sherazade foi conduzida
ao quarto do sultão...
Sherazade...
Você está
chorando?

...para que
amanhã de manhã
eu possa me despedir dela
pessoalmente.

Senhor, eu sou toda
sua, mas tenho uma
irmã que amo demais.
Gostaria que ela
passasse a noite
aqui...

Muito
bem, eu
permito.

Minha querida Sherazade, conte uma
daquelas histórias maravilhosas que
só você conhece!... Uma pena, pode
ser a última vez em que tenho o
prazer de escutá-la!...

Sua majestade me
permite satisfazer
o desejo da minha
irmã?

Então Sherazade
começa a contar a
primeira história,
seguida de muitas
outras...

Com
prazer!

...hipnotizando
a plateia e
fazendo com que,
noite após noite, o
momento inevitável
fosse adiado...
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O príncipe Ahmed e a fada Pari-Banu
Palácio de Nurredine,
sultão das Índias...

...Depois da
morte do meu
irmão mais
novo...

...Eu elevei sua filha, a
princesa Nurannahar, à
condição de minha filha!

...Eu já tinha tudo
planejado. Ela se
casaria com um
poderoso vizinho do
norte!

...Só não sabia
que os meus três
filhos disputavam
o seu coração!

Que
agonia!
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Essa agonia vem
do desejo de
agradar os meus
três filhos!

Tragam os
meus três
filhos!

Mandou
nos
chamar,
pai?

Quero falar
a respeito de
uma questão
que deve ser
resolvida imediatamente!

A princesa
Nurannahar
não pode ter
três maridos...
...e vocês
três estão
apaixonados
por ela, não
é mesmo?

Sim,
venham
até aqui.

Vocês precisam abrir
mão dela. Podem
escolher qualquer
mulher do
nosso reino...

...E o nosso
reino é muito
vasto!

Me ajudem
a levantar!

Mas, meu
pai, a minha
escolha já
está feita!

A princesa
Nurannahar
é apaixonada
por mim...

Ora, ora, vamos
com calma,
meus filhos!

Mas...
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