20 – Death Note Short Stories
É uma coletânea de histórias curtas do mangá Death Note.

Como você descobriria? Há algumas maneiras. A começar pelo título “Donald” e “Curta
História”. Essas palavras referenciam a uma das histórias curtas do mangá em que
aparece o Donald (TRUMP). Se você ligasse Donald com o nome Trump em vez do pato
da Disney você conseguiria acertar facilmente.

Claro, isso se você soubesse da existência dessa história curta. E se você não soubesse?
Também haveria como descobrir. A gente falou sobre um vídeo que existe no Youtube que
mostravam diferenças entre os idiomas português e galego, certo? Pois então, isso não é
gratuito, era para você clicar no link e ir ver o vídeo. Em um certo momento, perto do final
dele, é dito a frase “vou colocar o seu nome na minha Death Note”.

Assim com as outras informações de ser volume único e de algumas pessoas acharem
ser um caça níquel você conseguiria descobrir que era uma obra da franquia Death Note,
o mais recente deles.

19 – The Voices of a Distant Star
Mangás que adapta o filme de mesmo nome de Makoto Shinkai.

Como você descobriria? Se você já viu o filme ou leu o mangá seria fácil descobrir, pois a
descrição que a gente faz de pessoas quererem ficar juntas, mas não podem por coisas
alheias à sua vontade, além de mensagens que demoram a chegar é basicamente toda a
história da obra.

Se você não conhecesse seria possível descobrir? Sim e bem facilmente também. O título
que a gente colocou foi “Antes de brincar de sexta-feira muito louca”. Se você fosse
pesquisar, descobriria que Sexta-feira Muito Louca é um dos muitos filmes americanos em
que dois personagens trocam de corpos. Qual é a obra recente mais famosa sobre
pessoas trocando de corpos? Your Name., do Makoto Shinkai.

Então quando dizemos “antes de brincar de sexta-feira muito louca”, estamos querendo
dizer que é algum filme dele feito antes de Your Name.. A gente também fala que é um
mangá de volume único e que já foi lançado no Brasil por outra editora e que merecia
retornar. Ora, só há três mangás volumes únicos de Makoto Shinkai nessa categoria: O
Jardim das Palavras, Ela e o Seu Gato e The Voices of a Distant Star. Desses, o único
indisponível é exatamente o último.

18 – Kumo Desu ga, Nani Ka? (I am a Spider, So What?)
Adaptação em mangá do isekai da Aranha.

Para começar a gente faz referência ao clássico livro infantil “A Menina e o Porquinho”
que foi adaptado algumas vezes para o cinema. Na obra, existe uma aranha chamada
Charlotte que escreve palavras em sua teia e evita que o porquinho seja sacrificado.
Então quando a gente diz que acha que o mangá daquela parente da Charlotte pode
aparecer, estamos falando do mangá que tem uma aranha de personagem.

Se você não conhecesse a referência ao livro/filme você conseguiria adivinhar? Sim, mas
seria mais difícil. Você teria que prestar atenção que foi citado no texto dois mangás
isekais que adaptam light novels de mesmo nome e teria que avaliar qual outra obra com

essas características poderia aparecer (e existem vários). Então é realmente necessário
conhecer o livro ou o filme.

17) Darling In the FranXX

Se você nos acompanha foi bem fácil descobrir, pois a gente já falou diversas vezes no
Twitter sobre esse mangá e a questão de ele não ter licença para fora do Japão durante
muito tempo. Aqui mesmo no blog foi falado uma vez, então era uma questão de atenção
com as postagens do blog.

E se você não soubesse disso conseguiria adivinhar? Sim, mas aí seria mais complicado
e exigira um conhecimento muito específico. Existe um vídeo no Youtube chamado
“Darling in the FranXX em 10 minutos”. É um fandub da zoeira sobre a obra e, em certo
momento, uma personagem diz que quer fazer um filho, no qual outro pergunta como se
faz, aí a primeira diz:
“Acho que só preciso esfregar o seu p**** até ele crescer, aí você põe em mim e
faz xixi”.
O áudio com esse trecho também foi usado um tempo atrás no Tiktok e mais pessoas
puderam ver. Então, para descobrir de qual obra estávamos falando, você teria que
conhecer o vídeo original ou esse áudio do Tiktok.

16) A Princesa e o Cavaleiro

Esse era bem fácil, pois havia várias maneiras de descobrir. A primeira é sobre a questão
dos bonequinhos no programa da JBC. Se você esteve atento nas redes sociais na época
dos vídeos, já sabia do que estávamos falando.

Se você não soubesse isso também era possível descobrir, pois dissemos que esteve na
pesquisa de relançamento feita pela editora em 2016. Assim, bastava você procurar pela
tal pesquisa que você descobriria que existia apenas três obras disponíveis, A Princesa e
o Cavaleiro; Cowboy Bebop e Angelic Layer.

A outra maneira é procurando o título que demos para o número 16. Se você pesquisar no
google “Porto Maritimo da Fenícia” entre aspas, o primeiro resultado (ou um dos
primeiros) será Sidônio, que lembra “Sidônia”, então Sidonia no Kishi. Só que o título
não termina aí. A gente fala “ou seria a revista de Marmalade Boy?”. A revista de
Marmalade Boy é a Ribon. Então você deveria fazer a seguinte relação:

Sidonia no Kishi / Ribon

O nome original de A Princesa e o Cavaleiro é Ribon no Kishi.

15) Card Captor Sakura – Edição Especial de Aniversário de 60 anos da Revista
Nakayoshi.

Recentemente, a JBC anunciou que uma reimpressão de Card Captor Sakura estava em
estudo. Só com isso já matava a questão, mas a gente também colocou “Aniversário da
Revista”, referenciando a mais recente edição japonesa do mangá feito em comemoração
aos 60 anos da revista Nakayoshi, a revista em que Sakura é publicado.

É fácil, mas você tinha que ter essas referências.

14) Rurouni Kenshin / Samurai X

Esse aqui é bem fácil. Você só precisava lembrar dos mangás que tiveram dois nomes
diferentes no Brasil. Basicamente o mais famoso caso é o de Rurouni Kenshin que, na
primeira vez que saiu no Brasil, se chamava Samurai X. Caso se tivesse dúvida, a frase
“o autor é quem errou” esclareceria tudo, já que – como todos se lembram – o autor da
obra foi preso por posse de pornografia infantil.

E esse “O personagem que erra”? De onde isso vem? O título português se chama “O
Samurai Errante”. O “erra”, então, é com o sentido de andar, vaguear, etc.

13) Yume de Mita Ano Ko No Tame Ni
Um dos mangás atuais do autor de Erased.

Para descobrir você tinha que primeiro saber que Erased foi um sucesso e que os
volumes iniciais foram reimpressos. Como isso aconteceu recentemente, não seria difícil
de saber.

Em segundo lugar, damos a dica de que o mangá ainda está em andamento no Japão.
SÓ que o autor de Erased possui mais de um mangá em andamento. Para saber de qual
título estamos falando você tinha que se atentar em “feito para o menino dos sonhos ou
que tem ecos” que referenciam tanto o título japonês (Yume = sonhos) quando alguns
títulos ocidentais (o título francês se chama Echoes = ecos).

Havia uma dica extra. O “Quem Sabe?” era para você tentar ler e ver uma semelhança
fonética com o nome do autor “Kei Sanbe”.

12) Gokushufudo

A maior dica aqui se refere à animação. Quase todo mundo odiou o anime por ser
praticamente os quadros do mangá colorizados e com som, quase sem nenhuma
animação de verdade. E nela tinha um gato que roubou a cena quando apareceu^^.

Para matar a questão de vez, o subtítulo do anime é Tatsu Imortal. Por isso, a gente
deixou destacado também a palavra Imortal.

11) Barrage

Talvez você só conheça o “””empresário””” (AUTOR) por conta da sua academia (MY
HERO ACADEMIA) que tem 30 unidades (3O VOLUMES) e ainda está em expansão (EM
ANDAMENTO), mas ele criou outros “””empreendimentos” (MANGÁS) antes. Acho que o
de duas unidades (DOIS VOLUMES) tem grandes chances de aparecer.
O mangá de dois volumes em questão se chama Sensei no Bulge ou Barrage.

10) City Hunter

Esse aqui só quem é fã conseguiria descobrir facilmente. O XYZ – segundo a wikipedia –
é a maneira pelo qual se contactaria e contrataria o protagonista da história. Além disso,
uma das edições do mangá (que compila os 35 volumes originais em apenas 12) é
chamada justamente de XYZ.

9) Neon Genesis Evangelion

O “Parabéns” remete, obviamente, ao final da animação de Evangelion. Essa é a grande
dica, tem que adivinhar por isso.

O resto que falamos é para quem tem mais memória. A JBC falou que sua primeira
publicação (aquela que a editora continuou da Conrad) deu prejuízo em todos os
volumes. Já a sua segunda versão foi muito criticada pela escolha do papel e pela borda
azul na capa.

8) Fairy Tail 100 Year Quest

Quando Fairy Tail acabou foi feito um mural em um local no Japão com mensagens de
pessoas de todo o mundo. Uma dessas mensagens foi em espanhol e dizia: “Espero que
seu próximo mangá tenha um final melhor”. Foi algo bem marcante e viralizou pela
internet.

Pois então, Fairy Tail ganhou uma continuação feita por outro desenhista. Sabendo
dessas duas coisas você conseguiria chegar na resposta certa.

7) Nodame Cantabile

Esse foi o título que mais demorou a ser descoberto no dia da postagem. Grande parte
disso se deve ao fato de as pessoas não saberem que a adaptação em anime de
Nodame Cantabile foi dublada (apenas a primeira temporada), e em parte por não terem
percebido a grande dica que diminuía para 3 obras, o número de possibilidades.

A grande dica é isso aqui “7) 002 Animation”. Percebam que é algo completamente
estranho, diferente de todos os outros até aqui. Aqui você tinha que ter a perspicácia de
analisar bem isso para entender. Basicamente, estava escrito ao contrário^^. Se você ler
de trás para frente você terá:

Noitamina 200(7.

Essa é a dica. A obra em questão teve um anime no famoso bloco de animes Noitamina
em 2007. Daí só três animes foram exibidos nesse ano, o que tornaria a “caçada” mais
fácil.

Pois então, na dublagem brasileira, a protagonista Noda Megumi (Nodame) teve o nome
alterado para a ordem ocidental, ficando Megumi Noda, assim o apelido se perde.

6) Shurato

Esse aqui era só procurar “Vença sua tristeza, lute contra a escuridão” no Google que
você chegaria na resposta.

5) Fly – O Pequeno Guerreiro (Dragon Quest)

As grandes dicas aqui são “Um pouco de mágica” e “Espada Letal”. A primeira é um
trecho da abertura brasileira do anime dos anos 1990. A segunda é um dos golpes do
desenho animado. Descobrir pela primeira dica seria difícil, pois você precisaria da

referência da música. Já para a segunda é mais fácil, se você procurar no Google sobre
“espada letal” você chegaria ao nome da animação.

4) Highscore Girl

Talvez eu tenha superestimado a popularidade desse mangá. Talvez, não. Com certeza.
Você só conseguiria descobrir esse se já soubesse a história de antemão. Highscore Girl
tem referências a diversos jogos clássicos, aí eles negociaram com as empresas, mas
uma das negociações foi falha, tendo eles negociado com a empresa errada. Quando
conseguiram se acertar com a empresa certa, os volumes iniciais foram reimpressos com
o nome Highscore Girl Continue.

Outra maneira de descobrir era olhar todos os animes da Netflix e ver quais deles foram
baseados em um mangá concluído em 10 volumes para depois procurar pela história de
publicação deles.

3) Rooster Fighter

Esse aqui era fácil demais para quem leu todos os posts do blog. Recentemente fizemos
uma postagem falando do caso de Rooster Fighter na Argentina. Nessa postagem
mostramos que o autor tinha tweets em espanhol e falamos que a casa de Rooster
Fighter era a mesma de Ultraman e Coyote, dois mangás lançados pela JBC.

2) Video Girl Ai

Video Girl Ai foi a primeira comédia romântica da editora JBC, lançada por aqui lá em
2001. Dos quatro primeiros títulos da editora, esse foi o único a ainda não ser relançado.
Se você se atentasse a isso, conseguiria resolver sem problema.

Caso não, talvez fosse mais difícil para quem é mais novo (ou mesmo para quem é mais
velho) porque é difícil lembrar da velha questão de não se conseguir acertar um relógio do
videocassete. E se Vídeo Girl Ai fosse feito nos dias de hoje, muito provavelmente a
personagem que sai do vídeo cassete não estaria com roupas.

1º) Goranger

Esse aqui é complicado, pois a única maneira de você acertar é ter as referências certas.
Power Rangers é uma série americana baseada nos Super Sentais japoneses. E isso
você precisava saber.

O autor que tá vindo a torto e a direito e tem relação com super sentais é Shorato
Ishinomori. E o título que estamos falando é o primeiro Super Sentai, Goranger. Note que
em vez de escrever “1”, escrevemos “1º” para dar mais uma dica.

