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VOCÊ VIU ESSES
ANIMAIS?
BEM-VINDO A BURDEN HILL, UMA PACATA CIDADEZINHA DO INTERIOR, COM CERCAS BRANCAS E
GRAMADOS APARADOS… LAR DE UMA INUSITADA EQUIPE DE INVESTIGADORES PARANORMAIS.
Sob seu ensolarado exterior, Burden Hill esconde segredos sinistros, e cabe a
uma heroica equipe de cães… e um gato… proteger o lugar das forças do mal.
Esses são os animais defensores: Campeão, Jack, Branquelo, Puguinho (a seu
contragosto), Ruivo e Órfão, cujas experiências iniciais com o mundo paranormal
(incluindo uma casinha de cachorro mal-assombrada, um ritual de bruxaria e um
ataque de cães-zumbis) lhes conferiram a oportunidade de entrar para a Sociedade dos Cães Sábios, os corajosos agentes que juraram proteger o mundo de
entidades perigosas.
Mas essa não é uma tarefa fácil, muito pelo contrário. Logo eles se deparam com
sapos demoníacos canibais, espíritos torturados, uma sociedade secreta de ratos e
uma bizarra e mortal ressurreição no cemitério da cidade. Eventos que apavoram
os heróis peludos enquanto notam que o mal não para de surgir e ruma a uma
situação calamitosa.
Nossos guerreiros de estimação conseguirão derrotar as ameaças sobrenaturais?
O mal pode ser exorcizado por uma equipe na qual nenhum integrante tem mãos?
E, mais importante, será que o Pugs vai calar a boca em algum momento?
Terror, aventura, mistério e humor povoam cada página de Beasts of Burden, que
promete ganhar o coração de todos os leitores e assombrar seus sonhos.

Série ganhadora de 8 prêmios Eisner, incluindo Melhor Artista,
Melhor História Curta e Melhor Publicação para Jovens.

“Beasts of Burden é sensacional! Jill e
Evan merecem uma salva de palmas. Ou,
talvez, uma salva de uivos...”
— Dave Gibbons (Watchmen)

“[Beasts of Burden] se tornou um dos
meus quadrinhos favoritos quase instantaneamente. Bom trabalho.”
— Neil Gaiman (Sandman)

“Nunca imaginei que fosse me sentir
assim com algo que tivesse cachorros
falantes... mas Beasts of Burden é meu
quadrinho favorito da atualidade.”
— Eric Powell (The Goon)
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Beasts of Burden voltará em
2018 para seu segundo volume
de histórias.
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