Resumo de A Menina Do Outro Lado Vol. 2
Os darksiders pediram mais mangás na casa do terror. A DarkSide Books
ouviu o chamado dos leitores e publicou o primeiro volume de A Menina
do Outro Lado, de Nagabe.
O traço ímpar e delicado do mangaká tocou o coração de todos que
mergulharam nesse conto de fadas dark — e os leitores pediram mais. É
hora de comemorar! A DarkSide Books mais uma vez ouviu os pedidos
dos seus amados leitores e vai lançar, em abril, a continuação de A
Menina do Outro Lado.
No primeiro volume, somos apresentados a um país dividido, onde
perigos espreitam na floresta e nas redondezas, e conhecemos a história
de Shiva, uma encantadora menininha que foi acolhida pela estranha
criatura meio animal e meio humana que ela chama de Sensei.
Ela não pode tocá-lo, senão será amaldiçoada. Quando um forasteiro
invade a casa que eles habitam e toca no rosto de Shiva, tudo parece
estar perdido. Com mais perguntas do que respostas, Shiva e Sensei
partem em uma jornada em busca da verdade.
Estaria a garotinha correndo perigo? E poderia a floresta revelar tudo
aquilo que eles precisam saber? A atmosfera envolvente e cheia de
contrastes de Nagabe — sua arte obscura e repleta de sensibilidade, o
jogo de luz e escuridão, um mundo assombroso e convidativo — continua
sendo sua marca registrada neste segundo volume ainda mais
emocionante.
A Menina do Outro Lado é uma fábula sobre a criação do afeto e o amor
entre duas criaturas tão diferentes, mas com muito a compartilhar. Para os
fãs da obra, mais uma novidade: um curta animado feito pelo estúdio
japonês Wit Studio será lançado em setembro de 2019.
A direção da animação que adapta a história de Shiva e Sensei ficará com

os japoneses Yuutarou Kubo e Satomi Maiya. Enquanto isso, do lado de
cá do planeta, A Menina do Outro Lado — Volume 2 chega para os
leitores no padrão de qualidade sobrenatural da DarkSide Books que só
quem aposta no escuro conhece: edições cuidadosas, da capa dura à
tradução feita diretamente do japonês, e um universo de detalhes para
você explorar a cada página.
Acesse aqui a versão completa deste livro

