
O Livro

Aos 15 anos, Kenny Blackwood é um típico garoto da sua idade. Nascido na 
Inglaterra e morando desde os oito nos Estados Unidos, Kenny Blackwood vai a 
Tóquio para passar o verão com seu pai, um professor universitário. Ao chegar no 
Japão, o garoto fica surpreso ao descobrir um destino com o qual nunca sonhara. 
Ele é o único que pode deter uma guerra secreta prestes a explodir. Correndo contra 

Descubra um universo 
mítico e moderno, criado 
por um ex-roteirista da 
Marvel!

O autor
Jason Rohan trabalhou como escritor contratado da Marvel Comics em Nova 
York, nos Estados Unidos, e como professor de inglês, no Japão, onde morou 
por cinco anos. Jason retornou então para Londres, no Reino Unido, onde mora 
atualmente com a esposa e cinco filhos. A espada de Kuromori é a primeira obra 
de sua autoria.
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• Uma leitura envolvente de tirar o fôlego em
um mundo repleto de batalhas, monstros
e magia, perfeita para os amantes de
ficção fantasiosa e mitologia!

• O livro, lançado em maio de 2014 na
Inglaterra, foi incluído na lista dos
“melhores lançamentos para o Verão
2014” elaborada pelo The Guardian, foi
recomendado também pelo The Sunday
Times como sugestão de leitura para as
férias.

um prazo impossível, Kenny precisa encontrar a lendária 
Espada do Céu e usá-la para evitar o pior. Mas um 
bando de monstros terríveis quer impedi-lo e o sucesso 
terá seu preço. Com a inteligente e destemida Kiyomi 
ao seu lado, Kenny precisará transitar entre o Japão 
moderno e o mítico para encontrar a espada perdida, 
antes que seja tarde demais. Um livro cheio de ação e 
aventura que prende o leitor até a última página.

Dinâmico e repleto de suspense, este é mais um título juvenil da Escarlate. A 
narrativa aborda a história e a cultura japonesas, transitando desde a mitologia, 
com seres e objetos cheios de significados, até a extravagância do Japão 
contemporâneo. Emoções, personalidade, aprendizagem e amadurecimento, 
destino e encontro da própria identidade e relações familiares são questões 
presentes ao longo da narrativa e que criam uma identificação instantânea dos 
leitores com os personagens.

Além da história

A espada de Kuromori  
está no Facebook! 

Acesse www.facebook.com.br/
EspadadeKuromori e conheça 
mais sobre os personagens, a 

narrativa e o autor!


