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Vencedora de oito prêmios Eisner, a série de fantasia e humor que traz as aventuras de bichinhos de estimação resolvendo casos
horripilantes está de volta para mais um volume. É hora de revermos Pugs, Órfão, Campeão, Dimpna, Jack, Branquelo e outros
animais enfrentando as ameaças sobrenaturais que afligem sua cidade. E elas não são poucas. Em Beasts of Burden: Guardiões da
Vizinhança, descobrimos que realmente não há momento de descanso para o inusitado grupo de investigadores paranormais, já
que eles precisam conter não só novos perigos, como também alguns que já passaram pelas páginas dos outros dois volumes da
série. Este encadernado apresenta sete novas histórias completas, incluindo o aguardado encontro com Hellboy, provavelmente o
mais experiente investigador do oculto que o mundo já viu. Com roteiros de Evan Dorkin, que se consagrou pela escrita de Beasts
of Burden: Rituais Animais e Cães Sábios e Homens Nefastos, o terceiro volume tem como escritores convidados Mike Mignola e
Sarah Dyer, além de contar com a brilhante arte pintada de Jill Thompson e Benjamin Dewey. A edição tem capa dura com
meia-casaca imitando couro, miolo em papel couché de alta gramatura, e acompanha uma seção de extras trazendo as capas
originais, estudos de personagens e páginas preliminares das HQs.

SOBRE OS AUTORES
EVAN DORKIN nasceu em 20 de abril de 1965, em Nova York. É roteirista, desenhista e fã de quadrinhos. Entre seus trabalhos mais conhecidos
estão Milk & Cheese e Dork. Parte de sua produção é em parceria com a esposa, Sarah Dyer, com quem fez roteiros para as animações Space Ghost Coast
to Coast e Superman: A Série Animada. Dorkin desenhou muitas capas de
discos de ska nos anos 1990 e roteirizou e produziu o piloto da série animada Welcome to Eltingville, baseada em seus personagens, para o canal de TV
a cabo Adult Swim. Também escreveu a HQ Superman e Batman: Os Piores
do Mundo (2000), pelo qual recebeu o Prêmio Harvey de melhor história
única. Entre outros prêmios, recebeu alguns Eisner, tanto por Dork quanto
por Beasts of Burden.
JILL THOMPSON (20/11/1966) formou-se pela American Academy of
Art, em Chicago, em 1987 e ganhou múltiplos prêmios Eisner por seu trabalho. É aclamada por títulos como Mulher-Maravilha, Monstro do Pântano, Os Invisíveis, Orquídea Negra e a laureada série Sandman, em parceria
com Neil Gaiman. Seu primeiro livro infantil, Minha Madrinha Bruxa,
além de sucesso de crítica e público, foi adaptado para uma animação 3D
para o canal Cartoon Network. Recentemente, a graphic novel MulherMaravilha: A Verdadeira Amazona (2016) foi ovacionada como uma das
melhores interpretações da personagem. Quando não está criando histórias,
Jill gosta de jardinagem, cozinhar, viajar pelo mundo, encontrar seus fãs e
conversar sobre literatura, quadrinhos e arte.
BENJAMIN DEWEY nasceu nos últimos anos do século XX em Cleveland, Ohio e aprendeu a desenhar estudando ilustrações clássicas e histórias
em quadrinhos. Hoje vive em Oregon, com seus gatos, muitas guitarras e
uma esposa que o apoia em tudo, chamada Lindsey. Em 2014, desenhou a
graphic novel I Was The Cat, escrita por Paul Tobin, e criou com o roteirista
Kurt Busiek a série The Autumnlands, da Image Comics; escreveu e desenhou
a HQ The Tragedy Series, lançada em 2015.

• Formato 19,5 x 28,5 cm
• 188 páginas coloridas
• Capa dura com meia-casaca imitando couro
e verniz localizado
• Miolo em papel couché fosco 115 g/m²
• Preço: R$ 79,90
pipocaenanquim.com.br
youtube.com/pipocaenanquim
contato@pipocaenanquim.com

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

