


Em 1987, o mangaká Hirohiko Araki lançou Jojo’s Bizarre Adventure, cuja popularidade transformou a 
série em uma das mais longevas de todos os tempos, com sua publicação se estendendo até os dias de 
hoje. Recheado de personagens interessantes, esse mangá apresentou um, em particular, que chamou 
mais atenção do que todos os outros: Rohan Kishibe, um jovem que tem o poder de transformar as 
pessoas em “livro” e conhecer a “vida” delas por intermédio da leitura de suas páginas. E é ele quem 
estrela o álbum Rohan no Louvre, que a editora Pipoca & Nanquim tem o prazer de publicar! 

Antes de se tornar um notório desenhista de mangás, Rohan era apenas um aspirante com muita 
vontade de se profissionalizar. Nessa época, enquanto passava as férias na pousada da avó, ele 
conheceu uma garota chamada Nanase Fujikura, que lhe contou a respeito da “pintura mais maligna do 

mundo”, guardada no Museu do Louvre. Obra do obscuro 
pintor Nizaemon Yamamura, que utilizou o pigmento 

de uma árvore milenar sagrada e foi executado logo 
em seguida devido a sua insubordinação, há quem 
diga que ela encerre uma maldição... e o fato de 

Nanase desaparecer misteriosamente após relatar isso 
a Rohan apenas corrobora ainda mais a boataria. Muitos 
anos depois, tomado por uma mistura de saudosismo da 

juventude com curiosidade, Rohan Kishibe se recorda da 
conversa que teve com Nanase e decide partir para o Louvre 
a fim de passar essa história a limpo, mas, quando descobrir 
a verdade, talvez seja tarde demais para poder se arrepender!  

Sobre o Autor

Hirohiko Araki nasceu em 7 de junho de 1960. Além de 
Jojo’s Bizarre Adventure, ele também é conhecido pelo 

mangá Baoh, que marcou uma mudança em seu estilo 
artístico, aproximando-o da arte atual que lhe rendeu 

muitos adeptos. Apaixonado pela Itália e por músicas 
do Ocidente, ele foi o primeiro autor de nacionalidade 

nipônica convidado a participar do Projeto BD (Bande 
Dessinée) do Museu do Louvre, que consiste na produção 
de histórias em quadrinhos tendo o famoso museu como 
tema principal. Outro artista nipônico que teve essa 
honra foi Jiro Taniguchi (1947-2017), resultando na obra 
Guardiões do Louvre.
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ESTE RELEASE É UM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO QUE NÃO ACOMPANHA A OBRA VENDIDA E NÃO PODE SER COMERCIALIZADO. 


