
1) BRASIL

Esse era MUITO fácil. Bastava forçar um pouco a vista que você veria escrito “Aconselhável Para

Adultos”. Talvez você achasse ser Portugal, talvez você achasse ser idioma espanhol, etc, mas era o

mais fácil de verdade, era um mangá que saiu por aqui pela editora Zarabatana Books.

Trata-se de Oninbo e os mestres do inferno. A imagem é a quarta-capa do mangá, a parte de trás. A

parte da frente é em português mesmo.

2) MÉXICO

Não era tão difícil assim. Ver “Capítulo” escrito ao lado poderia te remeter à edição brasileira, mas a

versão local é diferente, fica escrito volume e tem o logotipo da Panini, totalmente diferente da

imagem que apresentamos. Então você descartaria de primeira o Brasil.

Em Portugal ele não saiu. Então poderia ser uma versão em idioma espanhol. Aí bastaria você

procurar as versões em espanhol para descobrir de qual país é a obra. 

Para quem conhece o logotipo das editoras mexicanas seria fácil, pois na parte de cima tem o logo

da VID, uma extinta editora mexicana.



3) ARGENTINA

Esse era outro fácil. Na capa de Naruto está escrito idioma em Espanhol, então bastava procurar os

países desse idioma que lançaram o mangá. 

Na lombada de um dos mangás dá para ver o logotipo de Larp, uma extinta editora da Argentina.

4) ARGENTINA

Mais fácil ainda se você acertou a 3. Tinha o logotipo da Larp na lombada de todos os volumes,

então era fácil adivinhar que era da Argentina.

Caso não tivesse acertado a 3, aí seria difícil, pois a maneira mais fácil de identificar o país é por

meio do logotipo da editora.

5) ARGENTINA

Esse era MUITO difícil,  pois a capa é idêntica à edição japonesa.  Não tem nem o logotipo da

editora argentina (Utopia). 

A maneira de você descobrir a resposta era já sabendo que existia essa edição argentina e que ela

era dessa forma. Outra maneira era pesquisar no Twitter do blog, já que mostramos exatamente essa

imagem por lá, por ocasião do lançamento do mangá na Argentina.


