


• Formato 21 x 29,6 cm 

• 132 páginas coloridas 

• Capa dura soft touch com lombada redonda 

• Miolo em papel couché fosco 150 g/m² 

• Preço: R$ 69,90
pipocaenanquim.com.br • youtube.com/pipocaenanquim • contato@pipocaenanquim.com

Egresso de uma extensa e brilhante carreira como ilustrador de quadrinhos nas décadas de 1970 e 1980, este é o  
primeiro trabalho que Jean-Pierre Gibrat também assinou como roteirista, lançado originalmente em dois álbuns em 
1997 e 1999, e foca no tema pelo qual ele ficou mais conhecido em suas obras autorais: as grandes guerras.

Nascido no pós-Segunda Guerra, Gibrat sempre foi fascinado pelo período, por ser uma época de utopias, barbárie e 
esperança. “A ocupação é um forte momento histórico, onde encontramos uma ampla gama de comportamentos 
nas pessoas. […] Todos os períodos excepcionais têm um efeito de lupa nos seres humanos. Do ponto de vista 
romântico, para contar histórias, você tem muito material.”

Em junho de 1943, Julien Sarlat pula do trem que o transportava para os campos de guerra da Alemanha e volta para 
o vilarejo de Cambeyrac, na França, onde se esconde em uma propriedade abandonada para esperar o término da 
Segunda Guerra Mundial. Por trás das persianas, ele se torna o espectador do teatro cotidiano das pessoas da cidade; 
mas seu maior interesse está em Cécile, por quem sempre fora apaixonado. Cécile, com quem ele agora não pode falar, 
apenas observar. Mas as fileiras dos tanques alemães não vão tardar em aparecer na cidade e trazer a Julien a guerra 
da qual ele fugiu.

Trabalhar em Destino Adiado foi algo libertador para Gibrat, pois foi quando ele decidiu não seguir mais regras acadêmicas 
e desenhar e pintar como sentia vontade, libertando-se das amarras do desenho publicitário e da Linha Clara, estilo que 
definiu o início de sua trajetória. O resultado foi um sucesso de público e crítica que o fez ser ainda mais respeitado 
nos quadrinhos, e que posteriormente gerou uma segunda história, O Voo do Corvo.

Este volume é a edição integral da obra, que compila os dois álbuns originais em capa dura soft touch, grande formato, 
lombada redonda e papel couché de alta gramatura. Inclui também uma galeria de arte, com esboços e ilustrações de 
produção, e textos extras exclusivos da versão nacional.

Uma história belíssima, magistralmente narrada e desenhada por um mestre da nona arte, que merece constar na coleção 
de todo leitor de quadrinhos.

JEAN-PIERRE GIBRAT

DESTINO ADIADO

Sobre o Autor

Gibrat nasceu em Paris, em 1954, e estudou filosofia, arte publicitária e artes plásticas. Começou a produzir 
quadrinhos na metade dos anos 1970, destacando-se em revistas como Pilote, Charlie Mensuel e Fluide Glacial, 
publicações fundamentais para a formação do mercado francês de quadrinhos. No entanto, foi com Destino Adiado, 
lançado originalmente entre 1997 e 1999, que seu trabalho se tornou ainda mais reverenciado. Em 2004, com a 
obra Le Vol du Corbeau (em tradução direta, O Voo do Corvo), ganhou o Grande Prêmio do Festival de Quadrinhos 
de Saint-Malo e, em 2006, o Prêmio de Desenho no Festival Internacional de Quadrinhos de Angoulême. Ao longo 
de sua carreira já lançou mais de 20 álbuns, o suficiente para fazê-lo ser condecorado Cavaleiro das Artes e das 
Letras na França.

Gibrat, um dos quadrinistas franceses mais consagrados e premiados de todos os tempos, finalmente 
chega ao Brasil, com a primeira graphic novel totalmente escrita e desenhada por ele. Uma belíssima 

história de amor ambientada nos anos da ocupação francesa durante a Segunda Guerra Mundial.

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




