Santiago García e David Rubín uniram seus talentos para recriar a lenda de BEOWULF, um poema épico que,
passado de geração a geração, perdura há mais de mil anos e tornou-se parte fundamental e um dos pilares da
literatura inglesa, inspirando centenas de autores, entre os quais cabe destacar J.R.R. Tolkien e Neil Gaiman.
BEOWULF narra a história de um herói escandinavo em terras que viriam a se tornar o que hoje conhecemos
como Dinamarca e Suécia. Um terrível monstro chamado Grendel tem atacado o reino dos daneses por doze
anos, devorando homens e mulheres, até que Beowulf chega para salvá-los, em busca de glória eterna.
García capta o tom e os detalhes mais importantes do milenar poema e entrega um roteiro impecável para
o desenhista David Rubín brilhar com sua arte e narrativa poderosíssimas, provando ser um dos quadrinistas
mais vigorosos desta geração. A dupla de espanhóis segue ﬁelmente o argumento e a estrutura em três atos
da história original, mas imprime sua marca e cria em um quadrinho épico com perspectiva contemporânea.

- Formato 21 x 30 cm
- Capa dura com verniz localizado
- 204 páginas coloridas
- Miolo em papel couché 115 g/m²
- Tradução de Alexandre Callari
- Preço de capa: R$ 79,90

“Beowulf da P&N lembra muito cinema. Existe uma trilha sonora inconsciente em
cada batalha épica e as páginas em 2D tornam-se 3D diante dos olhos do ‘telespectador’. No ﬁm da sessão, você vai guardar o seu ingresso na estante.”

www.pipocaenanquim.com.br
youtube.com/pipocaenanquim
contato@pipocaenanquim.com

— Publishers Weekly

— Vinicius – 2quadrinhos
“Uma adaptação vibrante e visualmente deslumbrante, que mostra por que essa
história se mantém viva há mais de mil anos.”

“O poema de Beowulf recriado de forma visceral e com uma técnica narrativa pouco
vista. Honra, coragem e lealdade retratadas de forma intensa e convincente num
mundo de batalhas sangrentas. Épico!!!”
— Fernando Bedin – Central HQs
“García e Rubín foram muito felizes na árdua tarefa de reinventar um épico milenar,
adaptado à exaustão. A interpretação de Beowulf realizada pela dupla é singular,
visceral e visualmente deslumbrante.”
— Thiago Ferreira – Comix Zone

SANTIAGO GARCÍA (Madri – Espanha, 1968) é roteirista de quadrinhos e escreve sobre eles há mais
de vinte anos. Formado em Jornalismo e em História da Arte, é autor do livro A Novela Gráﬁca (lançado
no Brasil em 2012, pela Martins Fontes). Como roteirista, colaborou em diversas obras com grandes
desenhistas, como Pepo Pérez (El Vecino, 2004 – 2009), Manel Fontdevila (Tengo Hambre, 2005), Javier
Peinado (La Tempestad, 2008), David Rubín (Beowulf, 2013) e Javier Olivares (El Extraño Caso del Doctor
Jekyll y Mister Hyde, 2009; Las Meninas, 2014).
DAVID RUBÍN (Ourense – Espanha, 1977) estudou desenho gráﬁco e se lançou ao mundo dos quadrinhos, das animações e das ilustrações. Com sua primeira grande obra, El Circo del Desaliento (2005), foi
nomeado Autor Revelação no Salão Internacional de Quadrinhos de Barcelona, em 2006. A graphic novel
seguinte, La Tetería del Oso Malayo (2006), também causou furor e recebeu quatro indicações ao Salão
Internacional de Barcelona, em 2007.
Já adaptou para os quadrinhos Romeo e Julieta (2008), de William Shakespeare, El Monte de las Animas
(2009), do escritor espanhol Gustavo Adolfo Bécquer, e ilustrou a coleção de contos Solomon Kane (2010),
de Robert E. Howard. Suas principais obras no mercado europeu são El Héroe (2011 e 2012), sobre a saga
dos doze trabalhos de Hércules, e a adaptação de Beowulf (2013). Para o mercado norte-americano trabalhou em dois spin-oﬀ de Bom de Briga (Battling Boy), de Paul Pope, em Black Hammer, com Jeﬀ Lemire,
e na série Ether, com Matt Kindt.
Em 2018 foi nomeado a quatro Prêmios Eisner: Melhor Colorista, Melhor Desenhista, Melhor Série (Black
Hammer) e Melhor Adaptação (Beowulf).
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