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 Olá, como estão? Tudo bem com vocês? Já faz aproxi-

madamente meio ano que a quarentena começou, e como vo-

cês estão passando o tempo em casa? Acostumaram com as  

aulas online e os trabalhos a partir de casa? 

 Este mês, gostaria de falar sobre o inferno. Sim, aquele 

lugar chamado de inferno, que reza a lenda, vão as pessoas 

más. Há muitos deles no Japão. Existem 272 deles. E, para 

nossa surpresa, há um manga sobre eles. Este mês, o último 

volume do "Hozuki's Coolheadedness" foi lançado e ela foi se-

rializado durante 9 anos. 

 Agora, como estamos falando sobre um manga que trata

-se do inferno, seria natural imaginar algo extremamente as-

sustador, escuro e aterrorizante, mas infelizmente, tenho de 

acabar com essa visão. É engraçado. É tão engraçado que 

não sei como posso rir tanto com o tema sendo pós-vida. Ok, 

bem, vou dar uma breve descrição do trabalho. 

 O Hozuki, uma entidade de oni, que foi escolhido pelo rei  

e juiz do inferno Enma para ser o seu primeiro assistente e ajudar a tomar conta de todos os 272 

infernos no lugar dele. A história segue a vida cotidiana do Hozuki e dos seus amigos e compa-

nheiros, como a Okou, a amiga de infância e chefe assistente do Syugou Jigoku. O Hakutaku -  

um animal lendário chinês mulherengo, na qual sempre está 

competindo com Hozuki; o Momotaro - famoso herói dos con-

tos de fadas e os três animais que estava com ele (Shiro, Lu-

rio e Kakisuke), e os dois novatos como carcereiro do inferno 

(Karauri e Nasubi), todos eles são muito característicos de-

mais na história. Como deve ter notado, a história é basica-

mente sobre a vida dos habitantes e do próprio inferno, mas 

também há personagens de outros tipos de mitos, contos de 

fadas, yokai e histórias supernaturais. Não se trata apenas 

dos infernos do Japão, mas também deuses e demônios do 

mundo pós-vida, como os dos egípcios e dos europeus. Obvi-

amente com muito humor, como toda obra é. Mas não esque-

çamos, inferno para as pessoas, é a vida cotidiana para car-

cereiros de lá. É por isso que muitas coisas paranormais 

acontecem neste mundo. Quando tais coisas acontecem com 

frequência neste mundo, às vezes vem para resolver ver isso. 

Esta é realmente uma obra que retrata, com bastante humor, 

o que seria a vida cotidiana de um oni! Para aqueles que pre-

ferem o anime, há duas temporadas, garanto que vai ser mui-

to boa! 

 Como sempre, amarrei com muita força, mas conse-

guiram se divertir?  

Bem, então, até a próxima!! 


