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em todos os personagens

também funciona de maneira acelerada,

se deram bem com o reboot

o que permite a Allen vislumbrar, quase

da Dc em 2011 – Os Novos

simultaneamente, diversas formas

visando adaptações cinematográficas não é

52 –, mas o Flash é um dos

estar mobilizada para produzir HQs

de lidar com uma situação. Porém,

motivo para se produzir obras sem valor no

em meio a essas inovações é um vilão

papel. Kingsman: Serviço Secreto, que gerou

talento do roteirista Brian Buccelatto e

clássico, o Capitão Frio, que garante um

um bom filme de ação estrelado por Colin

do artista Francis Manapul que, com uma

dos melhores momentos. A luta dele

Firth, é um belo exemplo. Até porque,

série do Velocista Escarlate totalmente

com o Flash sobre um mar congelado é

qualquer quadrinhos que tenha roteiro

nova em mãos, atualizaram conceitos

impressionante.

de Mark Millar, arte de Dave Gibbons e

Aliás, todas as cenas do álbum são

argumento de Matthew Vaughn (o diretor

deixá-lo atraente a uma nova geração

um deleite graças a inspiradíssima arte

de X-Men: First Class) dificilmente poderia

de leitores. O resultado é uma deliciosa

de Manapul. Com seu traço leve e ágil,

gerar algo meia-bomba.

fase repleta de inovações gráficas e

ele consegue empregar certa velocidade

conceituais que garantem um ar moderno

às imagens, algo indispensável a uma HQ

resolve salvar a reputação do desajustado

obra profundamente conectada com

a um personagem criado décadas atrás.

do Flash. Além disso, ao melhor estilo

sobrinho Gary ao transformá-lo a duras

a realidade em que vivemos, na qual a

Will Eisner, Manapul inova ao empregar

penas em agente secreto, é conduzida

guerra ao terrorismo é um fato.

histórias, Barry Allen descobre que um

elementos do cenário para compor o

com maestria pelo trio. É fácil detectar

(Heitor Pitombo)

antigo amigo envolveu-se com uma

nome do herói ou o título da história no

a picardia típica dos roteiros de Millar,

organização criminosa e tenta encontrar

início da trama. Tudo isso torna o álbum é

algo que não está tão presente assim na

Kingsman: Serviço Secreto 

uma maneira de ajudá-lo. É o gancho

perfeito para antigos leitores conhecerem

versão cinematográfica.

Panini // 168 páginas // R$ 42

para os autores explorarem o passado e

uma nova versão do Flash e para novos

o presente do herói, apresentar novos

fãs – talvez empolgados pela série de TV –

personagens, como o vilão Oclocracia, e

entrarem de cabeça na mitologia do herói.

desenvolver formas totalmente inéditas

(Gustavo Vicola)

Na trama do primeiro arco de

A saga do detetive Jack London, que

que assim como seu corpo, sua mente

Flash: Seguindo em Frente 
Panini // 196 páginas // R$ 29,90

A edição da Panini traz ainda
capas alternativas e esboços, extras
interessantes de conferir em uma

aves de rapina

de Flash usar seus poderes. Em dado
momento, por exemplo, ele descobre

Os recursos gráficos usados por Manapul
dão um toque único às HQs do Flash

A

ssim que o roteirista Scott Snyder
assumiu a série mensal do Batman

Violência com classe

em 2011, ele parecia determinado a
deixar sua marca na mitologia do herói
e conseguiu ao criar a Corte das Corujas,

Continuação mediana

um grupo de conspiradores que dita os
acontecimentos de Gotham desde o século

M

exer com grandes clássicos é sempre problemático, pois
gera comparações e dificilmente o material se iguala ou
supera a obra original. É esse o caso de Origem II, um
encadernado que reúne os cinco edições da minissérie que saiu
ano passado nos Estados Unidos e dá continuidade ao clássico
de Paul Jenkis e Andy Kubert.
O acabamento da edição é de qualidade: capa dura
metalizada, com detalhes em verniz e miolo em papel couché. A
história é interessante, mas não acrescenta nada de relevante à
origem do herói canadense. Escrita por Kieron Gillen, com arte
de Adam Kubert, a trama mostra o primeiro encontro de Logan
com Nathaniel Essex, que viria a se tornar o vilão Sr. Sinistro.
Destaque para a primeira edição, que tem um tom até poético.
Vale a leitura, mas tem poucas chances de se tornar clássica
– principalmente se lida em conjunto com a obra original,
relançada pela Salvat. (Eduardo Marchiori)
Origem II ½

			

Panini // 148 páginas // R$ 26,90

19. Esse álbum é uma continuação direta
do anterior, em que Batman descobre a
existência da organização, e por isso já
começa no meio da ação.
Logo nas primeiras páginas, a trama
mostra uma invasão dos vilões à Mansão
Wayne e foca os esforços de Batman e
Alfred para sobreviver ao ataque. Tudo

A arte é um dos pontos
mais fortes de Origem II,
já o roteiro, bem ...

com as ótimas cenas de ação conduzidas

elementos no passado para explicar que a

por Greg Capullo, que trouxe um estilo de

família Wayne sempre esteve relacionada à

arte totalmente novo às HQs do Homem-

Corte. Fica a impressão de que Snyder quis

Morcego. O material também agrada por

impactar com uma grande revelação, mas

mostrar os momentos finais da inteligente

o que conseguiu foi uma solução pobre.

investigação conduzida por Batman –

Mesmo assim, o resultado é uma HQ com

iniciada no álbum anterior – para descobrir

mais altos do que baixos. (Gustavo Vicola)

a verdade sobre a Corte das Corujas.
Contudo, Snyder derrapa ao recorrer
ao famigerado recurso do retcon, inserindo
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gringos

Por FERNANDO CARUSO

fato da indústria de quadrinhos

felizardos. A excelente fase se deve ao

básicos do herói para apresentá-lo e

na trilha

dos

batman: a noite das corujas ½

Não é falsa promessa: Sword é daquelas
revistas com histórias que realmente
prendem a atenção do início ao fim.
Criação dos irmãos Luna (Ultra: 7 dias e
Mulher-Aranha: Origem), a série apresenta
Dara Brighton, uma jovem paraplégica
que descobre uma espada capaz de lhe
conferir estranhos poderes e muitas
questões sobre o passado de seu pai.
A arte dos irmãos Luna é impressionante,
com traço estilizado e bastante clean,
mas também com direito a muito sangue
e exposição de vísceras. Tudo sem perder
o bom gosto, é claro. Por trazer uma forte
protagonista feminina e cenas de ação
espetaculares, esse é um daquelas raros gibis
que serve tanto para meninos quanto para
meninas. Sword é a chance de trazer umas
amigas para o lado nerd da Força.
A série teve 24 edições publicadas, depois
encadernadas em quatro volumes pela Image.
Eles são relativamente fáceis de achar mundo a
fora. Menos no Brasil, infelizmente.

Panini // 212 páginas // R$ 29,90
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s personagens que Angeli criou há mais
de 30 anos – e já abandonou há tempos
– ainda têm muito caldo para dar. Depois
de lançar a bem-sucedida Toda Rê Bordosa, que
reunia todas as HQs e tiras da carismática porra
louca, a Cia. das Letras resolveu mandar para as
livrarias Todo Bob Cuspe, outra antologia reunindo
tudo o que o cartunista paulistano produziu com
sua primeira criação de destaque.
A leitura de todas as aparições do punk
mais anárquico das HQs brasileiras – muitas
delas divididas com a dupla de revolucionários
Meia-Oito e Nanico – deixa evidente que Angeli
levou ao limite as possibilidades de sua criação.
Realmente, o personagem não tinha muito mais o
que dar, e daí se entende o porque do artista tê-lo
deixado de lado com os anos. A edição ainda vem
com capas, rafes, material promocional e as tiras
que saíram na revista italiana Linus. (HP)

o protagonista a sair à cata das ideias
perdidas, a fim de permitir que elas

ncampado pela Veneta, depois de

possam circular novamente. Essa trama

fazer por merecer a verba do Proac,

é tocada sem muito apuro e com uma

Cidadão N é o mais recente trabalho de

técnica narrativa pouco amadurecida.

Danyael Lopes – leitores antigos lembrarão

Por outro lado, a grande qualidade da

de uma HQ do Capitão 7 criada por ele que

arte de Lopes ajuda a história a fluir,

saiu na Mundo 1. O personagem que dá

principalmente quando ela propõe ao leitor

nome ao lançamento é um super-herói

o jogo de identificar todas as citações que

capazd de liberar ideias descartadas,

há no livro. Elas não só fazem referência

exatamente esse o foco da trama.

ao mundo dos quadrinhos – Alan Moore

Tudo começa quando o vilão da

e Jack Kirby, por exemplo, tornam-se

história inicia uma caçada não só às ideias

personagens da trama –, como também às

descartadas como à própria esperança

artes plásticas, ao cinema, aos desenhos

– representada, na história, pelo inseto

animados e às séries japonesas. Além dos

homônimo (como assim?). Isso leva

extras, o álbum tem um mimo: uma folha

Super-herói
oriental

Z

HQ suicida

G

raças a Zero Eterno, descobri uma
nova visão da 2a Guerra Mundial

laminada encartada que permite que se

sob o ponto de vista japonês. O mangá de

avô. Kyuso batalhou nos céus na 2a Guerra

veja uma imagem misteriosa na contra

Naoki Hyakuta (roteiro) e Souichi Sumoto

pilotando um caça Mitsubishi A6M Zero e

capa. (Heitor Pitombo)

(desenhos) deixa uma pergunta no ar: seriam

morreu em missão. Com esse mistério, surge

os kamikazes, na verdade, terroristas?

um sentido para a vida vazia de Kentaro.

Cidadão N ½		
Veneta // 64 páginas // R$ 39,90

Na trama, Kentaro Saeki e sua irmã

A série terá cinco volumes distribuídos

descobrem que o avô deles era um

apenas em livrarias e lojas especializadas. As

kamikaze. Mesmo desempregado e com

primeiras edições já estão disponíveis. Fique

a vida totalmente estagnada – com “zero

atento. (Cassiano Pinheiro)

vontade” de fazer qualquer coisa – o jovem é
contratado pela própria irmã para descobrir

Zero Eterno  			

quem foi Kyuzo Miyabe, seu verdadeiro

JBC // 200 páginas // R$ 23,90

Alternativos e afins

etman lembra muito uma HQ de superherói, mas a saga criada pelo mangaká
Masakazu Katsura é mais que isso: Jin,
um jovem com uma misteriosa marca na mão
esquerda e com habilidades físicas fora do
comum, vive pelas ruas ajudando as pessoas
em troca de dinheiro. Esse heroísmo pago tem
um objetivo: tirar ele e o avô da favela.
Aos poucos o autor revela o passado
misterioso de Jim e a origem da tal marca.
Uma mistura de suspense, sci-fi, terror e
super-heroísmo, Zetman é uma oportunidade
perfeita para fãs de comics entrarem no mundo
dos mangás. A série terá 20 volumes. (CP)
Zetman 

JBC // 250 páginas // R$17,50 (cada edição)

Por Heitor pitombo

Todo Bob Cuspe 

Quadrinhos na Cia. // 232 páginas // R$ 68

Nonon nonono nonono nonono nonon nonon

Enquanto isso, nas bancas...
jogo de espiões

Quem curte ver antigos
personagens em uma
roupagem totalmente
inédita deve prestar
atenção em A Sombra
do Batman 35 (148
páginas, R$ 16,20), que
traz a estreia do título
Grayson. Protagonizada
pelo ex-Robin Dick
Grayson, a série afastase radicalmente do cenário povoado de homens e
mulheres-morcego das histórias de Batman e se
aproxima das tramas de agentes secretos ao melhor
estilo James Bond. Novidade mais do que bem-vinda.
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Por Gustavo Vicola

pai e filho
X-Men 21 (68 páginas,

R$ 7,20) conta com um
momento de paz com
uma trama protagonizada
por Ciclope. A HQ faz parte
da série Cyclops, em que
o mutante singra pelo
cosmo na companhia
de seu pai Corsário, um
pirata espacial. Quando
eles ficam presos em
um mundo estranho, resta-lhes pouco a fazer além
de conversar e conhecerem-se melhor. A trama não
só esclarece detalhes sobre o passado dos dois, como
mostra um lado comovente na difícil relação dos dois.

conclusão épica

A elogiadíssima
passagem do roteirista
Brian Azzarello e o
desenhista Cliff Chiang
pela revista da MulherMaraevilha chega ao
fim em Universo DC
36 (148 páginas, R$
16,20). A edição reúne
Wonder Woman 34
e 35 e apresenta a
fantástica conclusão do conflito de Diana contra
seu meio-irmão Primogênito. Um final épico e sem
baixos para uma fase mais do que memorável da
Princesa Amazona.

O Astronauta de Pijama
de Samanta Flôor

Depois de lançar trabalhos como Click
no mercado independente, o talento de
Samanta Flôor foi notado pelas editoras
e a Marsupial/Jupati tratou de abrir um
espaço para a autora. O Astronauta de
Pijama é uma história em quadrinhos
sem textos que viaja nos delírios de uma
criança com os seus brinquedos. Para tal,
Samanta usa com inteligência os recursos
da boa arte sequencial. A R$ 30 em
www.lojamarsupial.com.br.

Perpetuum Mobile
de Diego Sanchez

Depois de ter seu trabalho publicado
no livro Pigmaleão e em diversas
coletâneas, Sanchez estreia na Mino com a
reimpressão de um trabalho que havia tido
uma primeira edição independente que se
esgotou. Na história, Martin busca uma vida
melhor e, para isso, abandona o trabalho,
as mulheres e sua cidade natal. Apesar de
possuir um fio narrativo, a trama tem na
fragmentação um de seus trunfos. A R$ 26
em www.facebook.com/editoramino.

O Muro
de Celine Fraipont
e Pierre Bailly

A Nemo vem fazendo uma ótima aposta
ao também incluir na sua linha editorial
HQs de uma vertente mais alternativa
dos quadrinhos, assinadas por autores
pouco conhecidos no Brasil. Um exemplo
é O Muro, em que a menina Rosie,
experimenta as alegrias e os dissabores
de um primeiro amor, movida por um
certo descaso dos pais. A R$ 39,90 em
www.grupoautentica.com.br.

Dioniso
de Jerri Dias
e Pedro Zimmermann

Essa HQ é a prova de que a tecnologia
evoluiu muito desde Crash (Homem de
Ferro) e Justiça Digital (Batman). Assim
como essas histórias, a graphic foi
produzida por computador e se trata da
primeira no Brasil totalmente feita em 3D.
O visual exuberante, portanto, é o que se
destaca na HQ, cuja trama se inspira em
contos mitológicos. A R$ 85 em
www.aveceditora.com.br.
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