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ARRIBA EL PRIMER VOLUM AMB UN REGAL 
BEN ESPECIAL!
La vida d’en Tanjirô, un jove i afable venedor de carbó, canvia 
de sobte el dia en què descobreix que un dimoni ha assassinat 
a la seva família. Malgrat que la seva germana Nezuko aconse-
gueix sobreviure a la massacre, ho fa convertida en una criatu-
ra demoníaca. Lluny de quedar-se de braços plegats, en Tanjirô 
decideix endur-se la seva germana a un viatge amb una doble 
finalitat: trobar una cura que la faci tornar a la seva forma ori-
ginal i venjar-se del dimoni culpable del seu infortuni.

GUARDIANS DE  
LA NIT 1

KOYOHARU GOTOUGE

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

978-84-679-5847-8

EDICIÓ LIMITADA 

AMB SOTAGOT  

DE REGAL! 



OCTUBRE 2022  |  PÀG. 2
MANGA edició  

en català NOVETATS A LA VENDA A L’OCTUBRE

ARRIBA EL CINQUÈ VOLUM D’AQUESTA 
HISTÒRIA DE SUSPENS I VIATGES EN  
EL TEMPS!
La victòria de la Toman en l’enfrontament contra la Walhalla fa 
que totes dues bandes s’acabin fusionant. En Takemichi torna 
al present... i descobreix que s’ha convertit en un alt directiu de 
la Toman! Però la influència dels exmembres de la Black Dra-
gon és aclaparadora... En Takemichi cau a la trampa d’en Kisaki 
i perd en Chifuyu. En retrobar-se amb en Kazutora, està més 
decidit que mai a recuperar l’antiga Toman i evitar que acabi 
vinculada a la Black Dragon, ja que això la convertiria en la te-
mible organització que és en el present.

TOKYO REVENGERS 5
KEN WAKUI

THRILLER / CIÈNCIA-FICCIÓ
28 vols. publicats al Japó 
Rústica amb sobrecoberta reversible,  
14,8 x 21 cm
374 pàg. B/N + 6 color
PVP: 16,00 €

978-84-679-5178-3

 CONTINGUT INÈDIT 

NO DISPONIBLE 

A L’ANIME!
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ARRIBA EL SEGON VOLUM DE LA HISTÒRIA 
DEL DIMONI MOTOSERRA!
Motivat per l’obsessió de magrejar un bon pitram, en Denji 
lluita a mort contra el dimoni ratpenat. Aconseguirà el seu 
objectiu un cop s’acabi el combat? O no...? I qui coi és el di-
moni pistola? La Makima diu que es tracta del pitjor enemic 
de la humanitat...

CHAINSAW MAN 2
TATSUKI FUJIMOTO

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

978-84-679-5745-7
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SEGUEIX LA HISTÒRIA DE L’ITADORI I 
EL SEU GRUP EN LA LLUITA CONTRA LES 
MALEDICCIONS!
Tot d’una, un embrió maleït apareix al pati d’un reformatori. 
Per rescatar-ne els supervivents, l’Institut de Màgia hi envia 
l’Itadori i els altres alumnes de primer. Però el grup es troba 
en un embolic quan l’embrió es transforma en una maledic-
ció de rang especial i comença a atacar-los. Per tenir alguna 
oportunitat d’abatre la maledicció, l’Itadori acaba cedint el 
control del seu cos a en Sukuna.

JUJUTSU KAISEN 2
GEGE AKUTAMI

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

978-84-679-5756-3


