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eles são visitados por fadas, enquanto a cada dia seus corpos sofrem uma surpreendente metamorfose, resultante da
suspensão dos hormônios que
ingeriam em sua alimentação
sintética. Mas até um aparente
paraíso perfeito pode esconder
sombras demoníacas!
Após um desentendimento,
os dois amigos se separam e seguimos acompanhando Stel, que
tenta desvendar os inúmeros
enigmas que cercam este mundo
enigmático. Sonhos e sombras se
misturam nesta saga que contrapõe ficção e realidade, tecnologia
e natureza, razão e emoção.
Com um roteiro repleto de
surpresas, marcado pelo traço
fino e cores luminosas que caracterizam seu desenho nesta fase,
Moebius nos propõe uma intrigante aventura e uma reflexão
sobre a vida humana num idílico
estado pré-tecnológico.
A Deusa
A saga dos viajantes espaciais Atan e Stel chega a seu terceiro volume com “A Deusa”.
Aqui, sabemos sobre o destino de Atan, agora Atana, que
redescobriu sua condição de
mulher, e enfrenta perigos em
busca da revelação de seu verdadeiro papel na trama que envolve o planeta Edena.
O cenário, apesar de diferente, mantém as características fantásticas, fluidas e
oníricas dos dois volumes anteriores. E voltamos a encontrar Atana, desaparecida no
álbum anterior da série. Ela
é capturada por remanescentes de uma raça que vive em
um local chamado “ninho”.
Atana, portanto, é considerada uma “fora do ninho” e deve
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ser posta em custódia.
a.
No ninho, os seres
usam grotescas máscaras com narizes
longos e consomem alimentação
pasteurizada, já que
têm pavor de bactérias, vírus e germes. A essas másca-ras dão o nome de
rostos, que os miseráeráveis habitantes do sububmundo, intitulados de
“baratões”, não possuem.
uem.
Esses novos humanos
nos veneram uma entidade
de suprema chamada “Paterna”.
aterna”.
A trama se complica
omplica
quando acontecimentos
entos envolvendo Atana começam
omeçam a
impactar o poder instituído,
tituído, levando a reflexões sobre nossas crenças, valores e a maneira como tratamos
mos nossos
semelhantes. Com a quebra de
paradigmas, somos conduzidos por um labirinto,
to, no qual
nos encontramos com
m as projeções anímicas dos personagens, reflexos de nossa
ssa própria
sociedade e do modo como encaramos o mundo. Uma bela
HQ para se apreciar e também
se refletir!
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MOEBIUS
Jean Giraud nasceu em Nogent-sur-Marne, na França, em
1938. Começou sua carreira como artista de história em quadrinhos aos 18 anos, publicando sua primeira história, Frank
et Jeremie, para a revista Far West. Ficou conhecido ao desenhar a série de faroeste Blueberry, publicada pela revista Pilote. Em 1963, Jean Giraud dá vida ao seu pseudônimo Moebius na revista Hara Kiri, onde publica diversas histórias.
Em 1974 ajuda a criar a revista de fantasia e ficção científica
Métal Hurlant, com as primeiras histórias de Arzach. Como
Moebius, o artista francês também contribuiu para a criação de diversos filmes de ficção científica como Alien (1979),
Tron (1982) e O quinto elemento (1997), além de trabalhar
em parceria com Stan Lee na criação da graphic novel do Surfista Prateado, para a Marvel. Vítima de câncer, morreu em
10 de março de 2012, em Paris, França.

