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en català NOVETATS A LA VENDA AL NOVEMBRE

ARRIBA LA PREQÜELA D’UNA DE LES 
SÈRIES MANGA MÉS POPULARS!
En Yûta Okkotsu és un estudiant de secundària que desitja 
ser executat, ja que viu turmentat per la Rika, un esperit ven-
jatiu que el posseeix. Però, llavors, en Satoru Gojô, un mes-
tre de l’Institut de Màgia de Tòquio, on s’ensenya a purificar 
“malediccions”, transfereix en Yûta a aquest centre… Ara s’ai-
xeca el teló de la preqüela que dona pas a Jujutsu Kaisen: La 
guerra màgica!

JUJUTSU KAISEN 0
GEGE AKUTAMI

ACCIÓ / SOBRENATURAL
20 vol. publicats al Japó 
Rústica amb sobrecoberta,  
11,5 x 17 cm
200 pàg. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-5896-6
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ARRIBA EL SISÈ VOLUM D’AQUESTA 
HISTÒRIA DE SUSPENS I VIATGES EN EL 
TEMPS!
En Takemichi coneix en Hakkai i el seu germà, en Taiju Shiba, 
el líder de la cruel Black Dragon. En Hakkai li confessa a en 
Takemichi que té intenció de matar el seu germà, i el nostre 
protagonista decideix aliar-se amb en Kisaki perquè és cons-
cient del risc que comporta intentar aturar en Hakkai. Però la 
batalla serà terrible, i per acabar-ho d’adobar, els seus nous 
aliats li jugaran una mala passada. Malgrat la situació de des-
avantatge en què es troben, en Takemichi decideix jugar-se la 
vida i enfrontar-se a en Taiju! La batalla de la nit de Nadal arriba 
al seu punt àlgid!

TOKYO REVENGERS 6
KEN WAKUI

THRILLER / CIÈNCIA-FICCIÓ
28 vol. publicats al Japó 
Rústica amb sobrecoberta reversible,  
14,8 x 21 cm
388 pàg. B/N + 10 color
PVP: 16,00 €

978-84-679-5179-0
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però em

 sembla que

 us podríeu
 avenir.

per 
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dius?

tot i ser 
una mica

 brusc, en el 

fons era un 

bon jan.

que en
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i què
 més...
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un coi de
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capaç de 

matar la 
hina...
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no sé 
com hi 

pots par-
lar, amb 

l’angunie-
ta que 

fa...

eh? 
per què 
ho dius? 
si és un 

bon 
nano.

no ho sé...
 és com

 si tot el 
que té d’in-
tel·ligència 
li faltés 
d’emoció.

en tetta 
kisaki......era el 

més llest de 
l’acadèmia.

vivíem al 
mateix veïnat, 
així que tot 

sovint tornà-
vem junts a 

casa.

aquesta sí 
que no me 

l’esperava...
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ARRIBA EL TERCER VOLUM DE LA HISTÒRIA 
DEL DIMONI MOTOSERRA!
Un dimoni misteriós reclou els membres del departament es-
pecial 4 i exigeix la mort d’en Denji! En veure’s acorralats, de 
seguida afloren les diferències entre els integrants del grup. 
En aquesta situació límit, en Denji s’empesca un pla infernal 
per sortir d’aquest embolic i aconseguir el seu anhelat petó…

Comença una lluita acarnissada al voltant del nostre prota-
gonista meitat humà, meitat dimoni!

CHAINSAW MAN 3
TATSUKI FUJIMOTO

ACCIÓ / SOBRENATURAL
11 vol. publicats al Japó 
Rústica amb sobrecoberta,  
11,5 x 17,5 cm  
192 pàg. B/N
PVP: 9,00 € *Recomanat per a públic adult

978-84-679-5746-4
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ARRIBA EL SEGON VOLUM, ON PODRÀS 
SEGUIR LA HISTÒRIA DELS NOUS 
CAÇADIMONIS!
Durant la selecció final, en Tanjirô s’enfronta a un estrany di-
moni que utilitza les mateixes tècniques que el mestre Uroko-
daki li ha ensenyat a ell. Serà capaç de superar la prova? Més 
tard, un cop ja a casa del seu mestre, descobreix que la Nezuko 
per fi s’ha despertat. Tots dos junts emprenen un viatge que 
els durà fins a un poble on, segons diuen els rumors, cada nit 
desapareixen noies joves sense deixar cap mena de rastre.

GUARDIANS DE  
LA NIT 2

KOYOHARU GOTOUGE

ACCIÓ / SOBRENATURAL
23 vol. publicats al Japó 
Rústica amb sobrecoberta,  
11,5 x 17,5 cm 
192 pàg. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-5848-5


