Moonshadow, um dos maiores clássicos das histórias em quadrinhos, criado por J.M. DeMatteis e Jon J
Muth, retorna em edição definitiva pela editora Pipoca & Nanquim!
Acompanhe a trajetória de Moonshadow, um jovem romântico, fruto do relacionamento de uma terráquea
com um ser alienígena, durante sua jornada do despertar. Tendo vivido boa parte da existência em um
zoológico espacial que reúne espécimes abduzidos de todo o cosmo pela misteriosa raça de esferas sorridentes
conhecidas simplesmente como Des-Mesu, o inocente Moon — cujo conhecimento das coisas se baseia
apenas em livros e no que sua mãe hippie lhe contava — parte em uma aventura ao lado do canalha Ira e do
fiel gato Frodo, para descobrir que a vida é muito diferente do que ele imaginava... para bem ou para mal.
Ao longo de um mar de desbravamentos, vai-se costurando uma narrativa que discute vários assuntos de
interesse humano, ao mesmo tempo em que Moonshadow amadurece e avança rumo ao seu destino. Política,
religião, filosofia, sexo, amor, guerra, morte e vida são alguns dos temas habilmente abordados pelos autores
conforme o nosso herói e sua trupe se envolvem nas mais distintas e fantásticas situações.
O volume lançado pela editora, baseado em arquivos digitalmente restaurados pela Dark Horse, é apresentado
em capa dura com verniz localizado, lombada redonda, acabamento de luxo e fitilho marcador. Além de
compilar as doze edições originais da minissérie, esta versão definitiva reúne o conto ilustrado Adeus,
Moonshadow, que se passa anos após o término da saga e era inédito no Brasil, prefácio de J.M. DeMatteis,
páginas originais do roteiro e extras sobre as ideias preliminares que deram origem a uma das maiores
e mais lembradas histórias de ficção e fantasia dos quadrinhos de que se tem notícia.

“É ADORÁVEL. FAZ VOCÊ SE SENTIR
BEM COM QUADRINHOS.”
— Frank Miller
Nascido e criado “na terra mágica” do Brooklyn, em Nova York, J.M. DeMatteis trabalhou
como músico profissional e jornalista antes de escrever quadrinhos. Quando resolveu
fazê-lo, estabeleceu-se tanto na DC quanto na Marvel, com obras como Liga da Justiça
Internacional, cuja fase lhe rendeu um Prêmio Eisner, e A Última Caçada de Kraven, até
hoje considerada uma das histórias essenciais do Homem-Aranha. Conhecido por sua
versatilidade, ele também é bastante lembrado por Blood: Uma História de Sangue, álbum
publicado em 2018 pela editora Pipoca & Nanquim.
O quadrinista e ilustrador Jon J Muth teve vários de seus trabalhos lançados além dos
Estados Unidos, o seu país de origem, mas, no Brasil, a primeira vez em que os leitores
tiveram o privilégio de conhecer sua arte foi por meio de algumas colaborações em Sandman,
da graphic novel Drácula e da minissérie Wolverine & Destrutor: Fusão.
• Formato 17 x 26 cm
• Capa dura com fitilho marcador de página e lombada redonda
• 540 páginas coloridas
• Miolo em papel couché brilho 115 g/m²
• Preço: R$ 139,90
• Tradução de Érico Assis
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