ARGUMENTOS DE VENDA
● A autora tem já uma vasta obra
premiada e uma grande experiência
de trabalho com a Marvel
● Monstress reuniu excelentes
críticas e é já considerada como
uma das grandes obras de fantasia
épica em BD
● Vencedor dos prémios Hugo e
British Fantasy Award 2017

● Vencedor dos prémios Eisner
Awards (em várias categorias),
Harvey Awards e Hugo 2018

Monstress - Refúgio
Marjorie Liu e Sana Takeda
N.º 306 da Coleção Bang!
Maika Meiolobo começou a desvendar os mistérios do seu passado, mas os

Género: Banda desenhada
Série/ Saga: Monstress - vol. 3
Tradutor: Renato Carreira
Formato: 16,8 x 25,9 x 0,9 cm
Peso: 530g

desafios do presente são cada vez maiores. Neste terceiro volume, a viagem de

Páginas: 176

Maika leva-a à cidade neutral de Pontus, onde espera encontrar um refúgio

Preço (s/ IVA): 17,74 €

temporário dos seus perseguidores. Infelizmente, Pontus pode não ser tão

PVP (c/ IVA): 18,80 €

segura como Maika e os seus aliados esperavam.
Com a inevitável guerra entre humanos e arcânicos cada vez mais próxima, e
com forças poderosas lutando pela possibilidade de controlar o seu futuro,

Taxa de IVA: 6%
Data de Lançamento:
8 de fevereiro de 2019

Maika descobre que precisa de colaborar com Zinn, o Monstrum que vive
dentro dela, para garantir a sobrevivência de ambos. Mas talvez nem essa
aliança seja suficiente para preparar Maika para os horrores que aí vêm.

ISBN: 978-989-773-147-1

Não há banda desenhada mais satisfatória
e maravilhosamente complexa do que MONSTRESS.
–

Saída de Emergência

Monstress - Despertar
Livro Um
EAN: 9789897730627
Género: Banda desenhada
Páginas: 208
PVP: 18,80€

Monstress - O Sangue
Livro Dois
EAN: 9789897730900
Género: Banda desenhada
Páginas: 160
PVP: 18,80€

MARJORIE LIU é uma aclamada
escritora de livros de BD e ficção.
Trabalhou com a Marvel e o seu
trabalho está publicado na Alemanha,
França, Japão, Polónia e Reino Unido.
Nasceu em Filadélfia e viveu em várias
cidades do Médio Oriente e Pequim.
Antes de se dedicar a tempo inteiro à
escrita, era advogada. Reside
atualmente em Boston.

SANA TAKEDA nasceu em Niigata e
reside em Tóquio. Foi designer na Sega
e tem extenso trabalho publicado com a
Marvel.

Mais informações em

www.sde.pt

