


Após um conturbado divórcio, Adam decide tirar um período sabático e se 
afastar de tudo e de todos que conhece, buscando refúgio em uma pitoresca 
cidade do interior paulista, onde a estranheza parece ser a norma vigente. Lá, 
ele logo é jogado em uma trama de bizarros acontecimentos que envolvem não 
só toda a população, como também criaturas apocalípticas de outra dimensão. 

A editora Pipoca & Nanquim foi fundada em 2017, após oito anos de existência do canal homônimo, 

com a proposta de ser uma extensão do trabalho de promoção e difusão dos quadrinhos que já vinha 

sendo feito no YouTube.

O amor pelos quadrinhos e o respeito pelos fãs colecionadores são o eixo da Pipoca & Nanquim, cuja 

missão é prezar pela melhor qualidade gráfica e editorial, oferecer uma curadoria cuidadosa de títulos 

e promover o crescimento do mercado.

Ao mesclar quadrinhos contemporâneos e clássicos de diversas partes do mundo, em seu curto tempo de 

existência, a PN reuniu um grande elenco de criadores, que hoje conta com nomes como Alan Moore, 

Philippe Druillet, Chris Claremont, Esteban Maroto, Wally Wood, Serpieri, Chabouté, Jiro Taniguchi, 

Jill Thompson, J.M. DeMatteis, P. Craig Russel, Jeff Lemire e John Bolton, apenas para citar alguns.

Também mergulhou no mundo dos livros com o ambicioso projeto de publicar todas as aventuras 

originais de Conan, o Bárbaro, escritas por seu criador, Robert E. Howard, na década de 1930.

Em 2019, devotou um selo exclusivo para a publicação de mangás, com o intuito de trazer, princi-

palmente, obras adultas que alcançaram notoriedade no Japão fora do mainstream, como os gekigás 

do mestre Hiroshi Hirata e as nouvelle manga de Kan Takahama.

Contudo, a despeito do êxito editorial alcançado em todas as propostas, ainda havia uma lacuna vital 

a ser preenchida: publicar obras nacionais. Agora, essa lacuna não existe mais.

É com enorme prazer e orgulho que apresentamos o selo Original Pipoca & Nanquim, que traz a 

primeira publicação da editora escrita por Alexandre Callari, um dos sócios fundadores. Nesta obra 

de Horror Cósmico, Alexandre se apropria dos Mitos de Cthulhu, do cultuado H.P. Lovecraft, e os 

introduz em um contexto brasileiro na década de 1990, para criar um universo de ambientes híbridos, 

com espíritos, evocações, rituais místicos, raças perdidas e seres inimagináveis. Repleto de referências 

à cultura pop e ao mundo do terror em particular, o livro presta homenagem aos antigos pulps e ao 

maior expoente de terror que eles produziram. 
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• 420 páginas em preto e branco

• Capa dura com verniz e fitilho marcador

• Corte trilateral vermelho 

• Miolo em papel pólen soft 80 g/m²

• Ilustrações por Doug Firmino

• Preço R$ 69,90

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


