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A graphic novel que catapultou a carreira de Jeff Lemire no mundo dos quadrinhos!
Lançada originalmente pelo selo Vertigo, da DC Comics, a história é uma releitura
moderna do clássico livro O Homem Invisível, de H.G. Wells, um dos papas da literatura
de ficção científica.
A pequena cidade de Boca Larga nunca vivenciou muita agitação – até a chegada de um estranho envolto
em bandagens dos pés à cabeça. Movida pela curiosidade, uma adolescente solitária chamada Vickie
se aproxima do homem e tenta descobrir a verdade por trás do visual suspeito. Mas, quando acontece
um crime, toda a cidadezinha se volta contra o estranho e passa a caçá-lo, ameaçando desmascarar
um terrível segredo!
Em O Ninguém, o consagrado autor Jeff Lemire (Black Hammer, Condado de Essex) toma emprestado o
conceito do eterno personagem criado por H.G. Wells no livro O Homem Invisível, o leva a uma cidade
do interior da atualidade e o usa como chave para explorar temas como identidade, medo e paranoia,
mostrando como isso tudo pode transformar toda uma comunidade e destruir até mesmo a mais pura
das amizades.
A edição da Editora Pipoca & Nanquim tem capa dura com verniz texturizado, formato americano, miolo
em papel couché de alta gramatura impresso em duas cores e extras exclusivos da edição nacional.
“A arte enganosamente simples de Jeff
Lemire guarda uma mistura complexa
de vida, amor e arrependimento.”
– JEFF SMITH (Bone)
“Uma versão do clássico O Homem Invisível, de H.G. Wells, recontada através do
filtro de Twin Peaks, de David Lynch.”

“Jeff Lemire é um desses desenhistas/
roteiristas perfeitos. Ele cria histórias
magistrais que são verdadeiramente mais
do que a simples soma das partes.”
– BRIAN WOOD (ZDM)

– WIRED
“Lemire evoca o melhor dos pulps e te
mantêm virando as páginas até o fim.”
– JEFFREY BROWN (Darth Vader e Filho)
● Formato 17 x 26 cm
● Capa dura com verniz localizado texturizado
● 156 páginas em preto, branco e azul
● Miolo em papel couché brilho 150 g/m2
● Traduzido por Bernardo Santana
● Preço de capa: R$ 59,90
• www.pipocaenanquim.com.br
• youtube.com/pipocaenanquim
• contato@pipocaenanquim.com.br

ESTE RELEASE É UM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO QUE NÃO ACOMPANHA A OBRA VENDIDA E NÃO PODE SER COMERCIALIZADO.

