
1) POLÔNIA

Embora  a  imagem não  revele  nome  de  editora  nem qualquer  língua  que  possa  remeter  a  um

determinado país,  a legenda que colocamos, informando que era a primeira  publicação do país

indicava o caminho. Todos os grandes mercados já publicaram o título por inteiro, então era apenas

uma questão de ver quais países ainda não tinham concluído a obra.

De modo geral, só havia duas opções, Argentina e Polônia. Pesquisando um pouco (para saber em

que volume está cada país) você saberia facilmente, mas havia um outro jeito. Na lombada de um

dos volumes é possível ver o logotipo de uma editora, a Studio JG, que é uma editora polonesa. Eis

a resposta.

2) SÉRVIA

Esse era bem fácil para quem nos acompanha no Twitter. Bastava ver o nome da editora

(Darkwood) e você saberia  de qual  país era,  já  que falamos recentemente por  lá  de

mangás publicados na Sérvia.

Mas mesmo se você não nos acompanha por lá, não seria tão difícil descobrir, bastava

pesquisar as palavras no idioma presentes na capa ou pesquisar a moeda (o preço está

presente na capa) que você conseguiria descobrir o país.



3) BÉLGICA / HOLANDA

Esse é fácil, pois tem o nome da editora lombada, a Kana. Bastava você ir no Google e

pesquisar o nome da empresa para saber de qual país é ela. Nisso você chegaria na

França e na resposta… não, pera…não é isso.

Existe uma pegadinha aí que muitos podem não ter percebido. Lembre-se que é preciso

ter percepção linguística para este jogo e a lombada possui uma coisa que mostra que

não é uma edição francesa. Ao lado do número está escrito DELL (algo como volume,

número,  etc), uma  palavra  em  idioma  holandês.  Na  versão  francesa  estaria  escrito

TOME.

A editora Kana possuía uma filial na  Bélgica e lançava mangás em idioma holandês,

sendo distribuído nos dois países.

4) BÉLGICA / HOLANDA

A Foto 4 era outra pegadinha. Como você na Foto 3 o nome da editora era Kana e o

mangá era em holandês, publicado na Bélgica e na Holanda. Só que ao ver o nome Kana

você pode ter duas ideias distintas:

a) Pensar que a foto 4 é do mesmo país que a foto 3.  Se você pensou assim, você

acertou.

b) Só que se você pesquisou no 3 e viu que a Kana era da França, nada mais natural

também pensar que dessa vez era da França mesmo. Só que não era assim.



MAS há um jeito de saber a resposta correta? Sim, para saber a resposta bastava clicar

com botão direito do mouse em cima da imagem e clicar em copiar imagem. Colar o link

no navegador e fazer a imagem ficar maior:

https://i2.wp.com/blogbbm.com/wp-content/uploads/2021/09/p1040101.jpg

Aí você veria escrito “versão holandesa”:

5) DINAMARCA

Até onde sabemos não se publica mangás na Dinamarca atualmente, então essa é uma

foto de publicações antigas. É fácil descobrir o país porque tem nome em dinamarquês na

capa de Detective Conan. Bastava pesquisar um pouquinho e você descobriria facilmente.

A foto, porém, também tinha uma pegadinha para quem acompanha outros mercados. Na

capa de alguns mangás está  escrito  Carlsen (que é uma editora alemã),  então você

https://i2.wp.com/blogbbm.com/wp-content/uploads/2021/09/p1040101.jpg


poderia ser levado a pensar que os títulos eram de lá…  (mas como você viu no caso da

Kana, a editora também possuía uma filial em outro país…).


