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Os ventos sombrios e as criaturas da noite o saúdam, jovem aventureiro. 
O que você lê nesse momento é a SuperMag #3, uma edição mais do 

que especial da nossa gloriosa revista digital mensal.

Como você deve ter percebido, a SuperMag #3 possui uma ca-
racterística que a difere de todas as outras já feitas: ela foi pu-
blicada na data certa. Data esta que é o dia 31 de outubro, 
conhecido como o Dia das Bruxas, ou Halloween. Mas isso 
é um detalhe.

Obviamente, nós não poderíamos deixar de fazer uma edição espe-
cial, macabra, sombria, aterrorizante, sangrenta, horripilante e tantos ou-
tros adjetivos incríveis que poderíamos usar nesse momento. 

A SuperMag #3, especial de Halloween, é voltada para esse lado oculto 
e vai despertar os maiores medos escondidos dentro da sua alma (ou 

não, vai saber). Comemorando nossa 3ª edição, separamos 3 filmes, 
3 games e 3 séries para o seu Dia das Bruxas ficar mais assustador – 
nesse ponto, faço notar que montamos um 333, que é só metade 
tão demoníaco quanto um 666. Não somos tão barra-pesada assim.

No campo dos quadrinhos, separamos algumas obras para você ler de 
madrugada e também apresentamos um mangá com zumbis e calci-
nhas, dois itens que deixam qualquer coisa melhor.

Nós ainda temos reviews de Borderlands e Dishonored, crítica de 007 – 
Operação Skyfall e mais conteúdo feito especialmente para que você, 
caro leitor, se divirta.

Não esqueça de escrever para a gente dando sua opinião sobre a revista, 
pedindo matérias ou apenas tentando cavar uma resposta do Jack Man-
key. Sem o feedback de quem lê, não conseguimos melhorar.

Boa leitura! E, não olhe agora, mas tem alguém 
atrás de você.

editorial
Leco Louco

Formulador de Planos Malignos
@leco90
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jackresponde

Baixei as duas edições e curti muito. 
Tanto que imprimi ambas e mandei 
encadernar. Ansioso pela próxima 
edição. Excelente trabalho galera. 
Super Parabéns

– Julio César, no meu Boteco

Você imprimiu e man-
dou encadernar? Tem 
fotos pra compartilhar 

com a gente? Envie para 
contato@supernovo.net, 

por favor. Valeu pelo 
apoio, Julio! Um abraço!

Na boa, essa revista é muito bonita cara, parabéns pela revista, o conteúdo 
então, sem palavras

– Angelo Sampaio, lá no Botecão

Quero aproveitar esse momento para repassar os elogios que a revista re-
cebeu para os nossos pequenos macacos escravos. Alguns deles deram a vida 
para que a segunda edição conseguisse ser publicada. Alguns não foram tão 
longe e só desmaiaram ou precisaram de uma amputação no braço. Nós não 
esquecemos de vocês, o sacrifício não foi em vão!

Se eu mandar esse email, vocês podem me responder na revista? Eu tenho 3 
dúvidas e gostaria que fosse o Jack Mankey quem me respondesse. Minha 1ª 
dúvida é: como eu faço para escrever para o Supernovo e para a Supermag? 
Eu não tenho muita experiência e nem jornalismo, mas gosto muito do traba-
lho de vocês. Minha 2ª pergunta: eu nunca li quadrinhos, mas quero começar. 
Por onde eu inicio? Minha 3ª dúvida: vocês aceitam perguntas existenciais pra 
responder na revista? Um abraço, acompanho sempre o Supernovo

– Ricardo Lopes, por e-mail

críticas, dúvidas e 
sugestões para: 

 

contato@supernovo.net

Jack responderá com carinho!

Ricardo, meu jovem, você ficou quase um mês sem resposta, mas aqui está a 
SuperMag #3 para acabar com a injustiça cometida no mundo. Vamos lá:

1ª resposta: pra escrever pro Supernovo, você precisa ter passagem pela 
polícia e ser recomendado por alguma instituição psiquiátrica. Se você não tiver 
nada disso, pode tentar mandar um email para contato@supernovo.net com a 
sua ideia (sobre o que você gostaria de escrever) que a nossa super capacitada 
equipe vai ler e te responder.

2ª resposta: eu não entendo nada de quadrinhos (tenho coisas mais impor-
tantes pra me preocupar), mas falei pro Leco vir aqui responder essa: “Procure 
um gênero de histórias que você goste (aventura, super-heróis, terror) e tente 
começar pelas obras mais famosas desse género. A SuperMag #3 trás uns clás-
sicos de horror, já dá pra começar por aí, se esse for o seu gosto. Uma dica boa 
é dar uma olhada nos videocasts do Pipoca e Nanquim, já que eles sempre dão 
dicas de HQs de diferentes gêneros” – ele ainda continuou escrevendo uns 5 
parágrafos, mas eu achei melhor cortar aí. Chaaaaaato…

3ª resposta: Não só aceitamos, como recomendamos. Nada faz mais senti-
do do que perguntar existencialidades para um macaco com uma lata de cerveja 
na mão.
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cinema mal-assombrado
007: operação Skyfall, animação do Batman e uma lista 

gigantesca de filmes para o Halloween

frames por segundo
Destrinchando o clássico Halloween a noite do Terror

a origem do halloween

laboratório zumbis

games mortais
Borderlands 2, Plants vs. Zombies e uma análise comple-

ta de Dishonored

hqs da madrugada
Sandman, Vampiro americano, Batman asilo arkham, 

neonomicon, Hellblazer e Gantz

lanterna verde
Coluna de Bruno Zago do Pipoca e nanquim sobre as 

Crônicas originais do Lanterna Verde

anime+zumbi

mandinga+séries de tv
Supernatural, american Horror Story e 666 Park avenue

multiverso
Conheça e participe do cenário desse mês

conteúdo EXPEDIENTE

FORMULADORES DE PLANOS
MALIGNOS

EDaUM “aQUELE QUE nUnCa DoRME”

LECo, CoBRaDoR DE IMPoSToS

EVIL LEAGUE OF EVIL
EDaUM “aQUELE QUE nUnCa DoRME”

LECo, CoBRaDoR DE IMPoSToS

PEDRo “PoRTa-VoZ Do InFERno”

RoBERTa DaMa DoS MISTERIoS RaMPInII

MaTHEUS CIEnTISTa LoUCo PESSoa

LUana RETaLHaDoRa GonÇaLVES

TaYnÁ DE 8 CaBEÇaS TaVaRES

DR. BRUno FRanKEnSTEIn ZaGo

RonaLDo D’aCaRDIa, BaRQUEIRo Do HaDES

JÉSSICa naSCIDa na ESCURIDÃo PaGLIaI

ILUSTRAÇÕES
MaRVEL CoMICS

DC CoMICS

JaWBonE LoRD

PaPER VICTRoLa

BETHESDa

BLITZCaDET

PINTOR DE SANGUE
EDaUM “aQUELE QUE nUnCa DoRME”

PARCEIROS
PIPoCaEnanQUIM.CoM.BR

ICULTGEn.CoM.BR

oSCInEFILoS.CoM.BR

SUPERnoVo.nET
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o seu site preferido 
agora cabe no seu 

bolso
Fala a verdade, você nao imagi-

nava que seu bolso era tão
grande assim?

“Agora eu posso 
estar com o Su-

pernovo 100% do 
tempo! No meu 

celular! Nunca es-
tive mais feliz!”

 - leitor escolhido aleato-
riamente que não foi pago 

pela nossa equipe

Disponível para iOS, Android, 
Symbian, Nokia 3310, Má-
quina de Costura, Calcula-
dora Científica, GameBoy 

Color e Rádio à pilha.
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cinema

a velha maneira de 
fazer as coisas
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Sam Mendes, vencedor 
do Oscar de Melhor Di-

retor de 2000 por Beleza 
Americana, vem para 
Terra da Rainha reali-

zar sua primeira missão 
no MI6 e nos estrega 

uma grande obra, artis-
ticamente falando inclu-
sive, protagonizada por 
um tal de Bond. James 

Bond.

Depois de uma operação em Is-
tambul acabar de forma desastrosa, 
James Bond (Daniel Craig) desapa-
rece e as identidades de todos os 
agentes infiltrados do MI6 vazam na 
internet. Como resultado, M (Judi 
Dench) se torna o alvo de uma in-
vestigação governamental sobre 
suas ações na situação. Quando a 
própria agência é atacada, a volta 

repentina de Bond dá a M um pre-
texto para caçar Raoul Silva (Javier 
Bardem), um homem perigoso que 
afirma ter uma conexão pessoal 
com os dois – porém, enquanto 
Bond segue um rastro de Londres 
até o Mar da China Meridional, sua 
lealdade a M é desafiada quando 
ele descobre perturbadores segre-
dos de seu passado.

Refletindo à respeito de Operação 
Skyfall eu quase consigo chegar à 
uma definição de que ele é me-
lhor que Casino Royale. Não vou 
entrar em comparação com filmes 
mais antigos pois esses eram inde-
pendentes, não se ligavam. Já essa 
“trilogia” Bond-Craig, que foi con-
cluída hoje com Skyfall, tem muitas 
conexões, mesmo que mínimas em 
certos pontos.

O ritmo alucinado de um ótimo th-
riller de ação, misturado à uma bela 
execução de tirar o chapéu de Sam 
Mendes ajudam-nos a mergulhar 
num renascimento de James Bond. 

Em certo momento do 
filme o vilão brilhante-
mente vivido por Bar-
dem pergunta à Bond 
qual seu hobby, a res-
posta é: Ressurreição. 

E ele faz muito isso durante o filme, 
mas sempre aliado ao detalhe mais 
importante dessa trajetória Craig, em 
minha opinião, que é o pé na plausi-
bilidade.

Como eu já adiantei, o roteiro tem 
um pé dentro da realidade, e dosa 
muito bem os gadgets de Bond, sen-
do que o próprio Agente Secreto faz 
uma bricadeira à respeito quando 
provocado pelo vilão. Também alvo 
de referência do roteiro é a maneira 
antiga de fazer as coisas, várias vezes 
citada ao longo do filme dando alu-
são  aos 50 anos do Agente 007. Tudo 
soa como uma singela homenagem 
à idade do vovô, mas também eu 
acredito numa reciclagem da manei-

Operação Skyfall
Edaum Cicatriz

Seu Pior Pesadelo
@edaum
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ra de fazer os filmes do personagem 
e que, até o momento, vem sendo 
muito bem sucedida – só escorre-
gando em Quantum of Solace.

Eu provavelmente tenho de re-
ver minhas desavenças com Da-
niel Craig, já que cada vez gosto 
mais de suas atuações, e dessa vez 
não foi diferente. Aliás, foi o me-
lhor James Bond do britânico. Ja-
vier Bardem está espantosamente 
bom como Raoul Silva, psicótico, 
esquisito e assustador, ficará marca-
do como um grande vilão. As Bond 
Girls tiveram pouco tempo de tela, 
mas obviamente James não passou 
em branco. Naomie Harris estava lá 
apenas para cumprir tabela. A fran-
cesa Bérénice Marlohe também não 
ocupou as telas por muitos minutos, 
mas quando o fez foi com beleza, e 
só.

Para finalizar Sam Mendes nos con-
cebeu uma excelente fotografia que 
para os amantes do cinema merece 

uma certa atenção, principalmente 
para final onde ele joga muito bem 
com as sombras e silhuetas dos ato-
res em contraste com as cores do 
fogo, da noite caindo, luzes, água, 
gelo. Sim, parece confuso mas ficou 
incrível uma sequência louvável.

Definitivamente um 
grande filme para 
os amantes da boa 

ação, para os aman-
tes de James Bond, e 
ainda para os aman-
tes de bom cinema. 
Tem para todos os 
gostos e tamanhos. 

Vale cada centavo do 
seu ingresso.

Javier Bardem como Raoul Silva

“ esse filme é Bond mais...”
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animação

Não, não é o Batman 
do Nolan...
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E 
m 1986, Frank Miller publicava 
uma das histórias mais memo-
ráveis do Batman. Depois de 

anos e anos na TV, o personagem 
tinha se tornado algo infantil, bobo 
e tratado como brincadeira, devido 
à série que tinha sido criada nos pri-
mórdios dos anos 60/70. Com esse 
sucesso, essas histórias passaram a 
‘invadir’ o mundo dos quadrinhos, 
desagradando aos fãs de longa data 
do herói. Eis que surge, em 1986, 
o arco O Cavaleiro das Trevas, para 
definitivamente salvar a pátria e co-
locar o Morcegão de volta ao topo. 

 O Cavaleiro das Trevas - Parte 1 é a 
adaptação desse arco para uma ani-
mação produzida pela própria DC 
Comics. Com que objetivo? Prova-
velmente manter o Batman na mí-
dia, depois do estrondoso sucesso 
da trilogia cinematográfica dirigida 
por Christopher Nolan (não que o 
Morcego precise disso para se man-
ter no topo). 

E a animação foi muito bem pro-
duzida. O desenho que vemos tem 
aquela atmosfera que nós vemos 
nos quadrinhos e é essa a impres-

são que todos os que lêem as re-
vistas têm da animação. A temática 
principal é contínua e muito bem 
tratada no decorrer dos 76 minutos. 
O roteiro tem a mesma –excelente- 
progressividade do que foi visto nas 
páginas feitas por Miller na década 
de 80. 

O clima caótico de Gotham, as ques-
tões políticas que estão envolvidas 
e o bem-estar da população que é 
ameçada pelos Mutantes nessa cir-
cunstância são uma mostra viva da 
essência dos tempos de ouro do 
Batman. Sem esquecer-se de men-
cionar que há até mesmo algumas 
‘referências’ aos filmes de Nolan. A 
mais explícita é na ‘volta’ do Batman 
no combate ao crime: dois policiais, 
um das antigas e um novato, os dois 
em perseguição a alguns suspei-
tos da gangue. Eis que uma sombra 
aparece no céu. 

Senta e vê o show, garoto- o veterano 
profere. E é assim que acontece, tanto 
na animação quanto em O Cavalei-
ro das Trevas Ressurge. E em ambos, 
o Batman volta com tudo e mostra 
quem é que manda na parada.  

Sou um de seus 
piores pesadelos. 
Daqueles em que 

você acorda e grita 
‘mamãe’

Ele diz ao meliante. Essa pode ser a 
frase mais marcante da animação, 
afinal. 

Falando em meliantes, um dos pon-
tos mais importantes a se destacar é 
que a porrada come solta. A DC não 
economizou em transportar as ce-
nas simplesmente brutais dos qua-
drinhos para as telas; ossos sendo 
quebrados pelo ‘cirurgião’ e muita 
pancadaria mesmo, predominante 
nas cenas finais.

Essa primeira parte do filme é uma 
das melhores provas de que o Bat-
man é forte em todas as formas de 
mídia e em todas as publicações, 
desde que seja levado a sério.
 Altamente recomendado.

batman
O CAVALEIRO DAS 

TREVAS PARTE 1

Matheus Outra Pessoa
Senhor do Oculto

@Matheus_Pessoa
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filmes para o halloween

O 
ser humano é extremamente 
complexo. O funcionamento 
do cérebro humano ainda é 

um dos maiores mistérios da humani-
dade, e mesmo com incontáveis pes-
quisas e experiências na área da me-
dicina, muitos dos questionamentos 
relacionados às nossas sensações estão 
sem resposta. Não sei se você já perce-
beu isso, amigo leitor... 

Mas porque nós, humanos, chegamos 
ao ponto de pagar quantias relativa-
mente altas para sentir medo? Chega a 
ser doentio, mas o que explica o suces-
so das produções do cinema de terror, 
por exemplo? Se for algo feito para lhe 
render sensações claustrofóbicas, an-
gustiantes e desgostosas, porque raios 
insistimos em consumir algo que nos 
faz sentir mal? Como dito no início, é 
complexo. Mas alguns estudos dizem 
que sentir medo, nas condições de um 
cinema, por exemplo, é extremamente 
prazeroso. Ao sentir-se amedrontado, o 
seu cérebro automaticamente coman-
da a produção de endorfina, adrenalina 
e dopamina, hormônios que preparam 
todo o seu organismo para uma possí-
vel reação diante do perigo. 

No caso do cinema, o perigo está ali, 
mas não está. Mesmo em um cinema 
3D, o verdadeiro cenário aterrorizan-
te não existe fora da lona branca, e em 
ambientes de terror controlado, esses 

três hormônios criam uma 
espécie de sensação pra-
zerosa que nos acalma, ao 
mesmo tempo em que nos 
excita. É uma verdadeira 
mistura de sensações.

O cinema, sabendo 
disso tudo, joga no 
colo do espectador 
toneladas de filmes 
de terror que causam 
esse tipo de sensação. 
Assim como a Sexta-
feira 13, o Halloween 
é um desses dias que a 
indústria adora, pois in-
cita milhares de cinéfilos 
a não só irem ao cinema 
para ver os lançamentos 
do gênero, como a visi-
tar os grandes clássicos. 
O problema é: Com tan-
tos títulos de qualidade, 
o que pegar para assistir 
nessa data amaldiçoada? 
A supermag tem algumas 
indicações para você que 
ainda não tem programa 
definido para o feriado. 
Mas que fique claro: Não 
nos responsabilizamos por 
danos de saúda causados 
pelos filmes indicados. Veja 
por sua própria conta e ris-
co...

Nossa trilogia 
do horror

Pedro “À Meia-Noite Levarei Sua Alma” 
Luiz

Fantasma de Cinema
@PedroLuiz7
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Esse é o nosso representante euro-
peu. Dario Argento dirige esse que não 
é um filme de terror com uma histó-
ria absolutamente horripilante. Aqui, o 
terror é criado através de cores e sons. 
A fotografia tem principal papel na fil-
mografia de Argento, e em Suspiria ela 
sustenta toda a trama, que é bastante 
falha em vários aspectos. 

A história acompanha Susan (Jessi-
ca Harper), uma bailarina que recebe 
um convite para ir até a Alemanha e 
estudar na Escola de Balé de Eschers-
trausse. Logo que Susan chega à es-
cola, ela se depara com acontecimen-
tos suspeitos. O primeiro deles é uma 
mulher que está fugindo, e o segundo 
é que, ao tocar o interfone da escola, 
uma voz misteriosa diz que ela não é 
bem vinda. Susan, então, procura um 
hotel e espera o dia seguinte, quando 
finalmente consegue entrar na escola. 
A protagonista logo vê que aquele não 
é um lugar comum quando reportam 
a ela o caso do assassinato da jovem 
mulher que ela viu fugir na noite ante-
rior. Inúmeras sensações ruins sentidas 
por Susan na escola a fazem pesquisar 
um pouco mais sobre o local, e aca-
ba descobrindo, com a ajuda de dois 
psiquiatras, que aquela escola fora pal-
co da morte de uma bruxa conhecida 
como ‘’Rainha Negra’’, e o local, desde 

então, estava sendo usado para cultuar 
a antiga bruxa.

Simples, não? Como dito anterior-
mente, Suspíria não atrai pelo roteiro. 
Argento, inclusive, brinca com o lógico 
e o ilógico o tempo todo, o que aca-
ba por deixar inúmeros furos na trama. 
Porém, a trilha sonora do filme, aliada 
a fotografia e as cenas fortes de vio-
lência, segura esse que é um dos fil-
mes mais aclamados de Argento. Em 
alguns momentos, a trilha sonora está 
propositalmente tão alta, que a sensa-
ção de atordoamento da personagem 
principal é imediatamente passada ao 
espectador.

Em Suspíria, o terror é 
passado de forma belís-
sima, ao mesmo tempo 
em que choca pela crue-
za e atordoa por conta 
da trilha sonora. Um 

verdadeiro show de lu-
zes e sons, que no final 
se mostra uma viagem 
extra-sensorial super 

impactante.

Suspiria (1977)
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É 
óbvio que não poderia faltar. 
Qualquer lista de terror que se 
preze, obrigatoriamente preci-

sa encaixar o maior filme de terror de 
todos os tempos. Assim é encarado o 
filme dirigido por Willian Friedkin. Uma 
unanimidade quando o assunto é ater-
rorizar.

Adaptado do livro de Wlliam Peter 
Blatty, o filme conta a história de Rea-
gan (Linda Blair), uma menina normal 
que mora em Georgetown com a mãe. 
Após uma drástica mudança de humor 
de Reagan, sua mãe decide levá-la ao 
médico para exames detalhados. Lá 
ela percebe que sua filha não é a mes-
ma criatura doce e meiga de outrora, e 
sim uma menina com uma vasta gama 
de palavrões e com frequentes con-
vulsões. Depois de inúmeras tentati-
vas médicas, sua mãe decide chamar 
apoio divino. O padre Karras (Jason 
Miller), juntamente com o experien-
te padre Merrin (O excelente Max Von 
Sydow), tem difícil missão de exorcizar 
o demônio presente em Reagan.
 

O Exorcista, mesmo 
após 40 anos, consegue 
ter o mesmo poder de 
impacto nas pessoas. 

Isso porque as blasfêmias soltadas por 
Reagan, o uso do crucifixo em movi-
mentos masturbatórios e frases pro-
míscuas demais para uma garota de 12 
anos desafiam até hoje os religiosos. O 
uso do silêncio como arma para criar a 
tensão também é fantástico. Nada de 
trilha sonora gradativa, como se ten-
tasse dizer: “Você vai se assustar”. Aqui, 
a tensão é criada a partir das impres-
sões de cada um.

Vários boatos foram criados em torno 
da produção do filme. Um deles foi o 
da morte de alguns atores, ou parente 
de atores. Nada realmente compro-
vado, mas o que é realmente fato é a 
presença de um padre nas gravações. 
O diretor Willian Friedkin levou um pa-
dre para benzer as gravações diversas 
vezes, demonstrando medo até no 
que estava gravando. Sinistro.
E aqui não há insinuação. Nada de 
esconder o medo com silhuetas, ou 
sombras... Nada disso. O terror fica por 
conta da crueza e da própria caracte-
rística do diretor de mostrar absoluta-
mente tudo. A câmera foca aquela ga-
rota, e o choque é imediato. Esse filme 
não só é recomendado para ver no 
halloween, como é obrigatório com 
ou sem o pretexto da data.

O Exorcista  (1973)
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É 
bem possível que você conhe-
ça alguém próximo que tenha 
medo de palhaços. Algum pa-

rente ou amigo, alguma vez já relatou 
o quanto se sente amedrontado ao 
encarar aquele narigão avermelhado 
e o rosto esbranquiçado. Esse medo, 
ou fobia, se chama coulrofobia e é 
extremamente comum em crianças 
e até em adultos. E é óbvio que uma 
mente insana e brilhante como a de 
Stephen King não poderia deixar de 
abordar esse tema.

O livro se chama IT e foi publicado na 
década de 80 causando bastante fu-
ror entre o público adolescente. Nele 
conhecemos o demoníaco Penny-
wise, um palhaço caracterizado de 
forma absolutamente aterrorizante, 
que usa a roupa e a maquiagem para 
atrair a assassinar crianças na cidade 
de Derry (cidade fictícia que fica no 
estado do Maine).  No começo do 
longuíssimo filme (três horas de du-
ração!), o espectador já é apresenta-
do ao palhaço por intermédio de uma 
garotinha que brincava no quintal de 
sua casa. Com o desaparecimento 
da garota, um morador da cidade se 
mostra bastante inquieto, e logo a 
frente é revelado que ele e mais seis 

amigos tiveram contato com o pa-
lhaço demoníaco alguns anos atrás. 
Com a volta da ‘’coisa’’ (apelidado 
dado carinhosamente ao palhaço), o 
bibliotecário Mike Hanlon decide en-
trar em contato com todos os seus 
antigos amigos, que nos dias atuais 
estão longe da cidade e seguindo 
suas vidas. Todos juraram destruir a 
coisa que atormentava a cidade.

Dos filmes listados, esse é o que mais 
apresenta defeitos. O maior deles 
está nas atuações de alguns per-
sonagens, que não conseguem de 
forma alguma passar a imagem de 
uma pessoa assustada ou tensa. Po-
rém, como protagonista do filme, o 
palhaço Pennywise é extremamente 
bem interpretado por um Tim Curry 
maníaco. Suas expressões são um 
mix de maldade, alegria e diversão, 
o que torna todas as aparições dele 
bastante amedrontadora. É altamen-
te recomendável para as pessoas que 
sofrem com essa fobia de palhaços 
que fiquem longe de It. É bem pos-
sível, até, que quem não tem a fobia, 
corre um risco sério de ter.

Uma história de ter-
ror simplória, mas 
que tem em seu per-
sonagem principal 
um alicerce para o 
entretenimento do 
espectador. Uma 
história típica do 

mestre do horror e 
suspense, Stephen 

King.

It
Uma obra prima 
do medo

(1990)
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A Noite do 
Terror
Conheça as qualidades e curiosidades 
desta obra independente que impac-
tou todo o cenário de filmes de horror 
americano.

FRAMES POR SEGUNDO

VISITE: http://www.criticadaquelefilme.com.br/

Ronaldo D’o 71
Satanás! Venha aqui, Satanás!

@RonaldoDarcadia

http://www.criticadaquelefilme.com.br/
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Desde o alicerce de sua concepção, o 
filme “Halloween – A Noite do Terror” 
é algo visivelmente simples, mas que 
ironicamente deixou seu nome mar-
cado na história do cinema de horror 
americano. Por mais esforçada que te-
nha sido sua execução, definitivamen-
te, nenhum dos envolvidos esperava 
tamanha repercussão da obra, princi-
palmente o inexperiente diretor John 
Carpenter, que havia trabalhado em 
apenas dois pequenos filmes até en-
tão (“Dark Star” e “Assaslto à 13ª DP”), 
ambos considerados clássicos cult nos 
dias de hoje. 

Realizado de maneira in-
dependente, o projeto cus-
tou 320 mil dólares, e ren-
deu (em 1978, seu ano de 
lançamento), 60 milhões 
– lucro que na atualidade 
seria convertido para algo 
perto dos 200 milhões de 
dólares, fato que lhe tor-

na um dos independentes 
mais rentáveis de toda a 

história.

O roteiro escrito por Carpenter e sua 
namorada Debra Hill (produtora da 
fita) explorava três tradições ameri-
canas que são vigentes até os dias de 
hoje: a icônica festa de Halloween, a 
libertinagem sexual de babás, e por 
fim, a edificação de psicopatas assas-
sinos. 

Para você que não conhece, a trama 
é a seguinte: em uma noite de Hal-
loween, a garota Judith Myers está 
sozinha em sua casa com o namora-
do - na verdade ela está cuidando do 
irmão de apenas seis anos, Michael. 
Após a garota se divertir pra valer com 
o companheiro, o caçula pega uma 
faca na cozinha, caminha lentamente 
em direção a irmã e a assassina bru-
talmente. Diante do hediondo acon-
tecimento, Mike Myers é internado no 
Sanatório Smith Groove, na cidade de 
Handonfield, onde permanece por 15 
anos... até escapar. Sem motivações 
aparentes, ele simplesmente retorna 
a sua antiga vizinhança com o intuito 
de continuar o trabalho que começou 
quando era apenas um garotinho. 

Analisar criticamente “Halloween - A 
Noite do Terror”, nos dias de hoje, é algo 
complicado. Quando o vi pela primeira 

vez não era um crítico de cinema, era 
uma criança, e me lembro de ter sido 
uma experiência tensa. Em minha opi-
nião, filmes de terror são os que pior 
envelhecem, e pego como base desta 
afirmação a visível evolução da produ-
ção do gênero, que oferece atualmen-
te elementos extremamente realistas, 
com sangue e tripas perfeitas. Então, se 
você nasceu nos anos oitenta, noven-
ta, ou depois de 2000 (meu deus, estou 
ficando velho), ainda não assistiu a este 
clássico e pretende fazê-lo, lembre-se 
que está 34 anos atrasado. Devido a 
isso, para uma apreciação justa da obra, 
é preciso certa curva de adaptabilidade, 
que seria algo como uma visão atem-
poral, necessária para qualquer filme 
antigo. Entender o cenário de cinema 
da época já é um bom começo.

Estou dizendo isso por que o ritmo do 
longa pode ser um pouco lento para as 
novas audiências, e a falta de sangue 
uma frustração. Mas entenda: o intui-
to deste projeto nunca foi ser “gore”. 
O que ele ofertava era a celebração 
do suspense em sua mais pura forma, 
aquele tipo de terror “tapinha nos om-
bros da vítima”, seguido de um “buh!”. O 
próprio bicho papão encarnado em um 
ser humano assustador.

destrinchando 
o clássico
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Já os méritos da fita, que persistem até 
hoje, são: a criatividade de Carpenter 
com a câmera na mão (algo memo-
rável, de fato), suas cenas bem cons-
truídas e a trilha sonora emblemáti-
ca. Logo no início do filme podemos 
comprovar o talento do cineasta, que 
realiza uma extensa sequência voyeu-
rística em primeira pessoa e de poucos 
cortes, elemento relativamente inédito 
no cinema naquela altura, que havia 
sido utilizado anteriormente apenas 
por Alfred Hitchcok em “Psicose” - que 
foi uma das grandes inspirações da 
obra, juntamente com “Carrie, A Estra-
nha” de Brian de Palma, “A Noite dos 
Mortos-Vivos” de Romero, e o “Massa-
cre da Serra Elétrica” de Tobe Hopper, 
da onde provavelmente veio a ideia da 
máscara. 

Voltando aos méritos. Devido à falta 
de verba, foi o próprio Carpenter que 
compôs, em quatro dias, o tema prin-
cipal da trilha, descrita como “simples e 
pouco sofisticada” por críticos de mú-
sica da época - no entanto nenhum 
deles negou o impacto da melodia re-
petitiva e aterrorizante (seu andamen-
to é de 5/4, algo muito raro). 

Junto com a linha de 
“Psicose”, ela é um sinô-
nimo da palavra medo, 
utilizada com frequên-
cia em nossa cultura 
pop para enfatizar o 

sentimento. 

E seria incomum se uma obra inova-
dora como essa não causasse certa 
discórdia entre os mais conservadores. 
Apesar da evidente aceitação de críti-
ca e público, houve aqueles que desa-
provaram ou mal interpretaram todo o 
trabalho, afirmando que o conteúdo 
exaltava o sadismo e a misoginia, ou 
declarando (de forma pretensiosa) que 
o filme levantava uma bandeira contra 
a imoralidade das jovens americanas, 
argumento supostamente fortalecido 
pela imagem da sobrevivente: pura e 
inocente. Carpenter apenas deu risada 
disso tudo. 

Em resumo: “Halloween - A Noite do 
Terror” é um importante trecho da his-
tória do cinema de horror americano. 
Além de oferecer qualidades inova-
doras, especialmente na direção ins-

pirada de John Carpenter, o filme for-
taleceu um distinto gênero de terror 
(tanto cultural como mercadológico), 
em que vilões improváveis são “heróis” 
distorcidos, que servem de razão para 
a obra existir. Depois de “Halloween”, 
outra famosa máscara conquistou as 
telas do cinema, a de Jason Voorhees 
em “Sexta Feira 13”, só que dessa vez a 
história trazia violência gráfica e con-
tornos sobrenaturais. Anos mais tar-
de, “A Hora do Pesadelo” apresentava 
Freddy Krueger, outro importante vilão 
alavancado pela repercussão de Myers. 
E ainda despontando como represen-
tante máximo deste conceito de cine-
ma, “Halloween - A Noite do Terror” 
gerou continuações horríveis, o que 
viria a ser um estigma para o gênero... 
praticamente uma maldição.
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O diretor recebeu apenas R$ 10 mil 
dólares por seu trabalho, só que man-
teve 10% dos direitos da obra, o que no 
final acabou se revelando um bom ne-
gócio, na medida do possível. 

O título original do roteiro era “ The Ba-
bysitter Murders” (O Assassino de Ba-
bás).

Diante do baixo orçamento, um figuri-
nista não pode ser contratado. Devido 
a isso, os atores participavam das ce-
nas com suas próprias roupas. 

A máscara de Mike Myers foi comprada 
em uma loja qualquer por R$ 2 dólares, 
e nada mais é do que uma represen-
tação do rosto do Capitão James Kirk, 
de “Star Trek”, interpretado por Willian 
Shatner. Ela foi pintada de branco, os 
buracos dos olhos aumentados e o 
cabelo pintado de marrom. Uma más-
cara de Don Post Emmett Kelly, o pa-
lhaço triste, também foi cogitada, mas 
a equipe escolheu a de Kirk, devido à 
falta de expressividade e emoções da 
mesma. 

Metade do orçamento foi gasto no 
aluguel das câmeras Panavision, para 
que assim o filme tivesse o escopo de 
2:35:1.

Este foi o primeiro trabalho de Jamie 
Lee Curtis (que acreditava ter falhado 
no seu teste de cena). Por sua atuação, 
a atriz foi batizada como a “Scream 
Queen” (Rainha do Grito). Na verda-

de, Curtis foi escalada por ser filha de 
Janet Leigh, que interpretou Marion 
Crane em “Psicose” - sendo tudo en-
tão um grande tributo ao clássico de 
Hitchcock.

Como o longa foi filmado na primave-
ra (ele se passa no outono), a equipe 
encontrou dificuldades em achar abó-
boras de qualidade, assim como folhas 
mortas - eles criaram folhas artificiais, 
que precisavam ser recolhidas e reutili-
zadas em outras cenas.

Originalmente, Nick Castle (amigo de 
escola do diretor) estava no set apenas 
para assistir as filmagens. Carpenter 
então sugeriu que o mesmo interpre-
tasse Mike Myers... por R$ 15 dólares ao 
dia. Só que para a cena em que Myers 
perde a máscara, o ator Tony Moram 
foi escalado, pois Carpenter queria um 
rosto mais angelical para o assassino, 
o que deixou Castle decepcionado (e 
talvez ofendido). 

Na cena do baseado, em que Myers 
segue suas vítimas de carro, rola a can-
ção “(Don’t Fear”) The Reaper”, clássico 
máximo da banda Blue Öyster Cult.
* Famílias que moravam perto das fil-
magens fantasiaram suas crianças para 
o Halloween fora de época das grava-
ções. Tudo no espírito de camarada-
gem.

O remake de Rob Zombie é horrí-
vel (isto não é uma curiosidade, é um 
fato!).

Mas as soluções de guerrilha (ou 
seja, de baixíssimo orçamento) 
fizeram deste um projeto res-
peitável e cheio de curiosidades
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T enho certeza que a maior parte 
das crianças e adolescentes ame-

ricanos que celebram o Halloween 
(erroneamente traduzido para o por-
tuguês como Dia das bruxas) desco-
nhece completamente sua origem. O 
dia 31 de outubro virou sinônimo de 
crianças empanturradas de doces e 
adolescentes fantasiados se embebe-
dando. De acordo com os poucos re-
gistros e estudos a respeito da origem 
da festa, pouquíssimos elementos vis-
tos hoje nas comemorações tinham 
alguma ligação com o verdadeiro sen-
tido do evento.

Existem inúmeras interpretações sobre 
a origem do Halloween, porém, a mais 
consistente e mais usada como objeto 
de estudo é a versão de origem Celta. 
Basicamente, o povo Celta é um dos 
inúmeros povos que compunham o 
grupo dos ‘’bárbaros’’, um dos fatores 
responsáveis pela queda do Império 
Romano por volta de 500 anos de-
pois de Cristo. Os celtas surgiram, de 
acordo com os registros, em meados 
do século IV A.C., e passaram por boa 

parte do continente Europeu. O local 
onde hoje conhecemos por Repú-
blica da Irlanda foi o último local que 
os Celtas conquistaram. Além de seu 
contexto, o povo Celta era abundan-
temente cercado de histórias e lendas 
místicas. Parte da cultura Celta pode 
ser vista até hoje em jogos de RPG, 
livros de fantasia que abordam a ida-
de média... Mas isso é outra história. 
Voltando ao assunto, os celtas eram 
um povo muitíssimo organizado so-
cialmente, e assim como a sociedade 
ocidental tem seus líderes religiosos 
(se você tem alguma religião, claro), 
os celtas tinham em seus druidas uma 
espécie de consultores espirituais. Os 
druidas eram os conselheiros e guar-
diões das tradições religiosas, além de 
dominarem os estudos da medicina 
e da astronomia. Como consultores 
espirituais, os druidas eram mal vistos 
pela parte cristã da Europa (Lê-se ‘’Im-
pério Romano impondo cristianismo’’), 
já que os mesmos organizavam rituais 
que envolviam sacrifícios humanos 
destinos a deuses pagãos.

A origem do 
Halloween

supermag também é cultura

Pedro Risonho
He He He

@PedroLuiz7
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Muito interessante. Mas o que 
os celtas e seus druidas tinham a ver 
com o Halloween mesmo? Pois bem. 
Como uma sociedade extremamente 
bem estruturada e organizada, os cel-
tas tinham um calendário composto 
por datas de início e fim das estações 
climáticas. Entre várias datas, o dia 31 
de outubro era marcado como o fim 
do ano celta e também o fim do verão, 
consequentemente, o início do inver-
no. Para os druidas, o fim do verão sim-
bolizava primeiro; O fim de toda a co-
lheita e o racionamento de alimentos 
para que esses durassem todo o inver-
no, e segundo; após o pôr-do-sol do 
dia 31, o ‘’véu’’, ou ‘’tecido da realidade’’ 
se tornava mais ‘’fino’’ e Samhain, deus 
celta das trevas, voltava com os espí-
ritos daqueles que foram mortos ao 
longo do ano. Esses espíritos viriam a 
Terra à procura de corpos para possuí
-los até o término do verão seguinte.

Obviamente, o povo celta acredita-
va na reencarnação do espírito. E fica 
claro que ninguém curtia a ideia de ter 
seu corpo possuído por um espírito do 
mal. Os vilarejos eram completamen-
te tomados pela escuridão para que 
os espíritos achassem que ali não ha-
via vida. Daí vem o primeiro ponto do 
Halloween atual: A escuridão e o tema 
sombrio como atmosfera.

Os druidas, durante a noite maldita, 
faziam rituais para recriar o caminho 
correto das almas más, guiando-as até 
outras dimensões. Era nesses rituais 
que os druidas tinham suas visões e 
profecias sobre como seriam as es-
tações seguintes. Os prisioneiros de 
guerra eram queimados nas foguei-
ras feitas para afugentar os espíritos, 
e através da fumaça os druidas obti-
nha suas respostas. Para prevenir que 
os espíritos possuíssem os habitantes 
dos vilarejos celtas, os druidas acon-
selhavam o uso de roupas e máscaras 
diferenciadas, algo mórbido, para que 
os espíritos não vissem naquelas pes-
soas bons corpos para a possessão. Foi 
através de uma forma de defesa que as 

‘’fantasias’’ usadas nas festas de hallo-
ween atuais surgiram. 

Outra forma de afastar os espíritos 
maus era através de pequenas ofe-
rendas de comida que os moradores 
espalhavam pelo vilarejo. Os druidas 
acreditavam que comida já bastava 
para que alguns espíritos se dessem 
por satisfeitos e voltassem ao plano de 
origem. Assim surgiu a regra da comi-
da abundante que também pode ser 
vista nas celebrações atuais. O termo 
‘’travessuras ou gostosuras’’ também 
surgiu por volta dessa época, quando 
alguns espertinhos passavam nos vi-
larejos arrecadando comida em troca 
de orações. ‘’Olha só... Você me dá um 
quilo de milho e eu oro para que a sua 
família não seja afetada pelos espíritos 
maus’’. Se a comida não fosse dada, 
o proponente dessa falcatrua amaldi-
çoava a família.

O engraçado é que, até agora, não te-
mos nenhum registro do nome ‘’Hal-
loween’’. Sabemos o porquê da deco-
ração mórbida e do uso das fantasias, 
mas e o nome? Bom, isso é culpa do 
PAPA! O papa Gregório IV assumiu o 
posto no dia 8 de março de 828 d.C., 
pouco tempo depois, exatamente em 
835 d.C., o papa anunciou que os an-
tigos rituais de Samhaim e o Dia de 
Todos os Santos seriam combinados a 
fim de formar um único dia festivo. O 
Dia de todos os santos era destinado 
a todas as entidades e santos póstu-
mos da igreja católica, e muitos acredi-
tam que a data só foi combinada para 
manter os povos pagãos nas missas.  
Vale lembrar que essa era a época de 
imposição do catolicismo por parte da 
igreja católica. 

O nome da junção 
passou a ser ‘’All 

Hallows Eve’’.
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(All = Todos, Hallows = 
Santificados, Santos, 
Eve = Noite, evening)

Com o passar do tempo o nome foi 
sofrendo alterações até chegar ao Hal-
loween que conhecemos hoje. A per-
gunta que fica é: porque associamos 
Halloween ao dia das bruxas? Simples, 
não há resposta. Não existem registros 
de velhas narigudas com gatos prestos 
e vassouras voadoras em lugar algum. 
O mais próximo que temos está mais 
uma vez relacionado aos druidas, que 
acreditavam em seres místicos e que 
esses saiam a procura de almas nos 
dias de Samhain. Mas bruxas? Não, es-
sas não.

Os americanos, obviamente, abraça-
ram a ideia do Halloween. Os últimos 
irlandeses e sua cultura derivada dos 
celtas foram aos EUA em busca de 
melhorias e por lá deixaram seu lega-
do. Obviamente, as festas atuais são 
um pretexto para a venda de doces, 
bebidas e ingressos para festas, mas 
para nós, nerds, fica o legado de filmes, 
games e outras coisas bacanas. Além, 
é claro, de uma excelente história.
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Alguns fatos assustadores sobre 
zumbis, que provavelmente você 

(ainda) não sabia
M as afinal, o que são zumbis? O que parece ter uma resposta fácil, na verdade é um 

tanto quanto complexo… Alguns dizem ser mortos, que de uma forma desconheci-

da, acabam retornando a vida. Outros acham que são como em alguns filmes, onde pes-

soas normais foram infectadas por um vírus e que então não conseguem se controlar e 

manter suas necessidades básicas, e por essa razão acabam por atacar e infectam novos 

infelizes. Ou ainda, para os gamers de plantão, são nada mais nada menos que Nemesis 

(de Residente Evil) que mesmo ser ter uma origem certamente ligada a ciência militares 

ultra-secretas que acabam por falhar e ao invés de criarem soldados superpoderosos, 

acabam por fazer uma espécie transgénica que é uma forma muito resistente, com senti-

dos mais aguçados e que tem como único objectivo matar, matar e matar…

Seja qual for sua teoria, aqui vão fatos REAIS sobre os nossos queridos (ou não) walkers!

braaaaaains
Jéssica “Vizinha do Coisa-Ruim” Pagliai

Necromante
@JehPagliai
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Histórias com mortos-vi-
vos como tema, são data-
das desde o século 18 A.C ?

Você até pode pensar que os zumbis 
são super novidades mas na realidade, 
nossos amigos cambaleantes, não são 
exatamente um conceito recente... Na 
verdade, tábuas de pedra manuscritas 
com contos antiga da Suméria, cha-
mados de Epopeia de Gilgamesh já fa-
lou sobre criaturas meio mortas meio 
vivas, famintas por carne.  A data? Sé-
culo 18… ANTES DE CRISTO!

O que é certo é que esses walkers es-
tavam muito longe dos de hoje em dia, 
mas não deixa de ser uma possibilida-
de de ganhar uma versão 3D, no cine-
ma mais próximo de você!

Alô, WS Anderson? Estive pensando e 
tive uma ideia para um novo Residente 
Evil… E que tal, dessa vez se Alice vol-
tasse alguns séculos no tempo, e…

Alguns traços dos zumbis 
que conhecemos actual-
mente, são dos “draugr”, da 
mitologia nórdica antiga?

Estas almas famintas por carne foram, 
em muitos aspectos, o ponto de par-
tida para os zumbis que conhecemos 
hoje em dia... Como seus descenden-
tes contemporâneos, os draugrs foram 
cadáveres reanimados que, com uma 

única mordida de suas lindas bocas 
podres, poderia recrutar os vivos seus 
exércitos. Mas ao contrário de mortos-
vivos modernos, esses bichos-papões 
estavam em busca apenas de segu-
ranças para guardarem seus tesouros 
mortais em seus túmulos e não criatu-
ras cambaleando sem rumo pela ter-
ra dos vivos, em busca apenas de uns 
lanchinhos de carne mal passada… 

E já dizia o sábio Dean Winchester, “The 
only difference between them and you 
is the size of your ego” algo como: A 
única diferença entre você e eles é o 
tamanho do seu ego.

Já em 700 D.C as pessoas 
tinham medo de zumbis, 
segundo cientistas?

No ano passado em 2011, cientistas 
descobriram dois cadáveres na Irlan-
da… Até ai normal, você deve estar 
pensando… mas não! Quando foram 
mais afundo nas escavações, desco-
briram que os esqueletos tinham pe-
dras (do tamanho de bolas de ténis) 
encravadas dentro de suas bocas. A 
princípio o fato confundiu os estudio-
sos que não souberam explicar este 
enterro nada convencional, até che-
garem a uma explicação muito prová-
vel: a boca era considerada o principal 
portal por onde saiam a alma, e que 
também podiam voltar a entrar. Por 
essa razão e com medo de que a alma 
voltasse ao corpo, trazendo a vida ao 

morto se tampou essa possível passa-
gem.

E assim nasceu o ditado: Em boca 
trancada, não se entra espírito! Brinks 

você sabia que...

Tentaram transformar 
George Washington num 
zumbi?

George Washington por ter sido um polí-
tico e militar americano, o primeiro presi-
dente constitucional dos EUA e tendo um 
importante papel na revolução e na sub-
sequente independência e formação do 
país, visto pelos americanos como o “Pai 
da Pátria”... Por isso então, foi persona-
gem de um dos fatos que é tão absurdo 
que só pode ser arrancado de manchetes 
história americana. Depois de seu ataque 
fatal de pneumonia, não foi enterrado 
imediatamente... O cadáver do presidente 
foi realmente mantido no gelo por alguns 
dias antes que ele pudesse ser transferido 
para o seu jazigo da família, e nesse tempo 
um homem chamado William Thornton, 
amigo da família e do médico do cônsul 
dos EUA se ofereceu para, ahm, levantar 
o recém falecido. A estratégia de Wlliam 
era incrivelmente bizarra: bombear seus 
pulmões com o ar e o infundir de san-
gue de cordeiro. Mas educadamente, os 
Washington recusaram a “ajuda” o que 
foi, sem dúvida, a decisão mais correta! 

E essa, eu PAGAVA 1,25$ para ver! 
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A origem da palavra “zum-
bi” é do folclore haitiano?

O mito moderno dos zumbis deve 
suas raízes nos contos populares hai-
tianas. O tradicional “zumbi” é um ele-
mento fundamental na religião Vudu 
haitiano. Segundo a lenda, isso acon-
tece quando uma alma recentemente 
falecida é capturada e comandada por 
um feiticeiro do mal, ou “boko” como 
é chamado por lá. O nome é uma de-
rivação de “Nzambi”, a palavra congo 
para “morto” e a palavra “zumbi” só foi 
incluída no dicionário moderno inglês 
à partir de 1871.

O primeiro filme do gêne-
ro, foi baseado nessa len-
da?

E inspirado por esse mito, o filme de 
terror White Zombie de 1932 foi o pri-
meiro filme conhecido de zumbis. Na 
trama, Neil (John Harron) e Madeleine 
(Madge Bellamy) são um jovem casal 
apaixonado que viaja até o Haiti para 
visitar Beaumont (Robert Frazer), um 
amigo que conheceram num trem e 
que ofereceu sua mansão para a reali-
zação do matrimônio. Mal sabem eles 
que Beaumont está apaixonado por 
Madeleine e que resolveu pedir a aju-
da para conquistar a garota com Le-
gendre (Bela Lugosi), um feiticeiro que 
revive os mortos para serem a mão-

de-obra em sua fábrica. Legendre, 
usando um cachecol de Madeleine, faz 
um feitiço vudu, matando e a trazendo 
de volta dos mortos para os braços de 
Beaumont. O problema é que ela vol-
ta como uma zumbi (o Zumbi Branco 
do título, no caso uma zumbi branca), 
incapaz de sorrir, chorar ou demons-
trar qualquer sentimento. Enquanto 
isso, Neil se transformou num bêbado 
amargurado, e quando descobre que 
sua amada pode estar viva, se volta 
contra Beaumont e Legendre. 

E você achando que Night of the living 
dead foi o primeiro do género, né? 

No Haiti, houve relatos 
“verdadeiros” de zumbis?

Apesar de não ser um devorador de 
cérebros, há inúmeros relatos zumbi 
no início de 1900 no Haiti. Uma das 
histórias mais famosas é a de Clair-
vius Narcisse, um homem haitiano que 
aparentemente foi envenenado por 
seu irmão, que o “matou” com uma 
toxina do coma que o reviveu e forçou 
a trabalhar em uma plantação de açú-
car nas proximidades, sob a influência 
de um entorpecente chamado “pó de 
zumbi”. Após a morte verdadeira do 
dono da fazenda, Narcisse escapou 
com seus sentidos renovados, e vol-
tando para sua família após 18 anos 
depois de sua primeira “morte”.

E novamente segundo Dean Winches-
ter: Go ahead Roy, do it. But I’m gon-
na warn you, when I come back, I’m 
going to be pi****. Algo como: Vá em 
frente Roy, faça.. Mas te aviso, quando 
eu voltar, eu vou ficar p***.

Os esboços de “Night of 
the Living Dead” foram... 
diferentes?

Uma prova de que ninguém acerta 
logo na primeira tentativa, nem mes-
mo mesmo o mestre do horror Geor-
ge A. Romero! Na verdade, a versão 
original do filme de zumbi “Night of 
the Living Dead”, foi cogitada para ser 
bem diferente... Enquanto o filme real 
é um dos pioneiros dos mortos-vivos 
moderno, a primeira versão do roteiro 
do filme tinha pouco a ver com hordas 
de zumbis famintos e assombrosos. 
Na verdade, ele não tinha nada a ver, já 
que fontes dizem que o filme então se 
chamaria “Monster Flick” e seria uma 
comédia de horror sobre um bando 
de alienígenas bobocas, que visitam 
a Terra para fazer amizade com um 
grupo de adolescentes humanos. As 
mesmas fontes ainda afirmaram, que a 
versão era horrível .

Ainda bem que foi mudado… Caso 
contrário como seria a celebre frase: 
“When there is no more room in hell, 
the dead will walk the earth”? 
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Nos EUA há relatos de 
zombees, em Washington 
e na Califórnia?

E agora, uma realidade assustadora: as 
abelhas zumbis são reais! E mais, elas 
estão com fome, elas são loucas, e elas 
sabem onde você mora... Ou talvez 
apenas a parte disso. Quando um ban-
do de abelhas foi vistos sobrevoando 
sem rumo na Califórnia, os biólogos 
logo descobriram a verdade aterrori-
zante por trás de seu vôo: um enxa-
me de moscas parasitas mortais. Isso 
porque elas voam nas costas das abe-
lhas e realmente colocar ovos dentro 
delas. Tirando alguns detalhes horren-
dos, o resultado final são zombees (ou 
abelhas zombie se você preferir) que 
atuam como incubadoras mortas-vi-
vas para as moscas. 

A indústria de zumbi vale 
BILHÕES DE DOLARES?

Isso provavelmente não nenhuma sur-
presa, mas de acordo com a MSNBC, a 
indústria do entretenimento dos mor-
tos-vivos vale uma soma impressio-
nante de 5,74 bilhões de dólares, valor 
esse que ainda deve crescer muito! 
Sem mencionar claro um pequeno 
detalhe: esse calculo é apenas uma 
estimativa mínima, já que a adição do 
“total de dinheiro gasto em torno do 
gênero zumbi” elevaria esse número 
drasticamente.

Como dito pelo WallS-
treet em 27/07: Os 

zumbis podem ser mor-
tos-vivos, mas a sua 

contribuição para a eco-
nomia é muito viva…
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“Grshjaduuurgaargrrrr” 
- Zumbi de TWD elogiando o 

Zumbi de Bolso

“Minha mãe não deixa 
ouvir” - Carl

“Concordo tanto que co-
pio todos os argumentos”  

- Concorrência

REVIEWS DE THE 
WALKING DEAD 

EM ÁUDIO

http://supernovo.net/categoria/podcasts/de-bolso/
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games
Pedro “Essa Noite Encarnarei no Teu 

Cadáver” Luiz
Puxador de Pés

@PedroLuiz7
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N
a geração dos games fast food, 
onde a missão mais difícil não 
está dentro dos games e sim nas 

mãos dos desenvolvedores, um jogo 
que consegue te prender por no míni-
mo 20 horas sem te dar nenhuma sen-
sação de repetição precisa obrigatoria-
mente ser aplaudido. No ano passado, 
o sucesso absoluto de The Elder Scrolls 
V: Skyrim definiu um parâmetro de vida 
útil aos games. Uma grande quantidade 
de missões secundárias, por exemplo, 
transforma um game com campanha 
principal pequena, em um jogo inter-
minável. E que fique claro: a palavra in-
terminável está no bom sentido.

Lançado oficialmente no dia 20 de 
Setembro, o segundo título da fran-
quia criada pela Gearbox Software e 
distribuída pela 2K Games não só se 
mostrou uma grande surpresa, como 
carimbou presença na briga pelo tí-
tulo de melhor game do ano. Esse é 
Borderlands 2... 

Um game que se encaixa 
perfeitamente no conceito 
de diversão porque é POP, 
acessível e feito para ser jo-

gado entre amigos.

Por algum motivo desconhecido, não 
joguei o primeiro game. E isso não me 

impediu de entender a história em ne-
nhum momento. Às vezes entramos 
numa loja para comprar um game alea-
tório, acabamos saindo com uma con-
tinuação nas mãos e no meio do jogo 
somos ‘’obrigados’’ a comprar o game 
anterior para entender determinada 
parte da trama. Não foi o caso aqui. A 
única motivação que me faz ir atrás do 
primeiro game está diretamente ligada 
à qualidade que me foi apresentada no 
segundo.

A história é bastante simples, porém, se 
consolida de forma brilhante por conta 
da descontraída ambientação futurista. 
Basicamente, a atmosfera de Border-
lands 2 é uma junção de velho oeste, 
alienígenas e distopia. Costumo com-
parar esse ambiente ao filme Mad Max, 
um clássico da cultura oitentista que 
ainda não foi superado no quesito futu-
ro problemático. É com essas excelen-
tes referências que Borderlands 2 conta 
a história do planeta Pandora, um lugar 
tomado pela indústria armamentista, 
em especial pela empresa Hyperion. O 
CEO da empresa é chamado de Hand-
some Jack (Jack Bonitão?), e seu plano 
de industrializar o planeta por completo 
é o que justifica a opressão imposta so-
bre os habitantes. Cabe ao seu perso-
nagem a missão de destruir os planos 
malvados de Jack Bonitão e garantir a 
paz. São 15 capítulos de história central 

até o chefe final. Seria clichê se não fos-
se tão divertido. Para trilhar essa histó-
ria o jogador pode optar por uma das 
4 classes (Gunzerker, Assassin, Siren e 
Commando), cada uma com suas par-
ticularidades. 

O primeiro pode carregar até duas ar-
mas nas mãos, esse é o bad ass do gru-
po. O Assassin é o silencioso, podendo 
ficar invisível por um pequeno perío-
do de tempo. A Siren pode aprisionar 
os inimigos em campos de força. E o 
Commando é o clássico personagem 
equilibrado, que pode ativar uma me-
tralhadora automática no meio dos 
monstros enquanto se movimenta pelo 
terreno.  A diversidade dos personagens 
nos leva ao ponto crucial do game: o 
modo cooperativo. É óbvio que é pos-
sível jogar Borderlands 2 sozinho, mas 
jogar o modo online é sem dúvida o di-
ferencial. Enquanto você pode ter um 
poder de fogo maior por conta das duas 
armas empunhadas (Digamos que você 
tenha escolhido a classe Gunzerker), o 
seu amigo pode parar aquele chefe de 
capítulo que você tanto lutou para pas-
sar usando o campo de força da Siren. 
Entenderam qual é? Além de tornar o 
gameplay mais divertido, a estratégia de 
combate pode ser previamente combi-
nada entre os participantes, deixando a 
experiência cada vez mais complexa.

a coisa fica colorida!
quando o faroeste 

encontra alien...
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A jogabilidade também é digna de 
elogios. Combinando o bom e velho 
shooter em primeira pessoa com ele-
mentos de RPG, a mecânica de jogo 
flui bem por conta da infinidade de ar-
mas, escudos e granadas. São muitas 
as possibilidades de combinações de 
inventário. Lançadores de foguetes, ar-
mas de longo alcance e shotguns po-
derosíssimas trazem ao jogador aquela 
sensação boa de explodir com um ou 
dois tiros aquele monstro que parecia 
invencível. É claro que para isso é pre-
ciso certa destreza do jogador, já que 
os monstros apresentam uma dificul-
dade gradativa natural à medida que o 
jogo avança. Em jogos que permitem 
a exploração do mapa, a grande preo-
cupação é a repetição tanto de cená-
rios como de inimigos, e aqui temos 
uma variação excelente. Começamos 
em território gelado lutando contra 
animais, passamos por caçadores de 
recompensas e montanhas rochosas 
até chegarmos a pequenas bases mili-
tares cheias de robôs super bem equi-
pados. Como dito no início do texto, é 
possível jogar 15, 20 horas seguidas e 
não sentir a sensação de repetição.
Os gráficos são muito bons e ao con-

trário do que se imagina de um jogo 
mais voltado a uma concepção cari-
caturesca, temos um excelente visual. 
Aliás, toda a concepção artística do 
jogo é ótima, desde as imagens de di-
vulgação do game até o resultado final. 
Essa pegada caricata e cartunesca que 
o game possui é extremamente im-
portante para diferenciá-lo dos outros 
jogos que possuem mecânica pareci-
da, além de torná-lo muito mais sim-
pático aos olhos dos fãs de animação, 
mangás, quadrinhos etc. 

Cores muito vivas e vi-
brantes em todos os ce-

nários.

É claro que nem tudo são flores. Um 
jogo que se compromete a disponibili-
zar um mapa gigante ao jogador acaba 
pecando em pequenas coisas. Um bug 
aqui ou ali pode ser notado quando há 
grande aglomeração de personagens 
inimigos, por exemplo. Um entra no 
outro (não entendam mal), ficam presos 
em paredes e coisas do tipo. Isso não 
chega de fato a atrapalhar, mas pode ti-
rar o jogador daquela imersão absurda 

que Borderlands 2 proporciona.

O tom descontraído do game é um 
show a parte. Tudo vira piada em Pan-
dora. O narrador, logo no começo do 
game, quer saber se gostaríamos de 
ouvir uma história: ‘’É sobre Pandora... 
Gostaria de ouvir? Ah, eu só tenho essa, 
então vou contar assim mesmo’’. Várias 
piadinhas durante os diálogos também 
nos tiram aquele sorrisinho maroto. 
Quando me chamaram de ‘’Son of the 
Witch’’ quase parti para cima da moça.

Com a história principal bastante lon-
ga, e com a possibilidade de jogar 
muitas horas utilizando as missões 
secundárias, Borderlands 2 surge no 
segundo semestre de 2012 como 
uma grata surpresa. Handsome Jack 
já sucumbiu ante a minha incrível es-
tratégia de combate, mas podem ter 
certeza que voltarei a Pandora, e se-
guramente esse incrível planeta irá se 
mostrar apto a muita exploração. 

Que venha o 
terceiro game!
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Uma multidão zumbis 
está prestes a invadir sua 
casa… E a sua principal 
arma contra eles é nada 
mais nada menos que 

uma… Horta anti-zumbi! 
Com seus rifles de ervi-
lhas, escudos nozes, ce-
rejas bomba acabe com 
todos os mortos-vivos 

indesejáveis antes mesmo 
que deles chegarem a sua 

porta! 

Plants vs. Zombies é um jogo estilo to-
wer defense desenvolvido e publicado 
pela PopCap Games para Windows, 
Mac OS X, Android, iPhone e inclusive 
para Nintendo DS. Onde um morador 
que utiliza uma variedade de plantas 

para reter uma horda de zumbis que 
querem atacar sua casa. O morador, 
com a ajuda de seu vizinho chamado 
Crazy Dave, devem defender a casa 
durante dia e noite, no jardim da frente 
e no quintal, ou até mesmo no telhado.
Ao contrário dos jogos de tower de-
fense , não há um caminho sinuoso 
os zumbis seguem em direção a sua 
casa. O estaleiro está dividido em seis 
linhas e a invasão zumbi é ordenada, já 
que eles não passam para outras faixas, 
mas vários deles vêem ao seu encon-
tro. Um conceito muito simples, fácil e 
também tranquilo.

A sua verdadeira atração é a incrível 
variedade de plantas (torres) e zum-
bis... Existem 48 tipos de plantas com 
numerosas defensas ofensivas e ca-
pacidades de produção, e 26 zombies 
diferentes. Ao completar cada nível 
do jogo, você desbloqueia uma nova 
planta ou item adicional para o seu ar-
senal. E são essas recompensas cons-
tantes que acabam por mantê-lo en-
volvido!

No início de cada rodada você pode 
escolher quais as sementes que irá 
usar na batalha. Mas atenção, você 
tem uma quantidade limitada de itens 
em seu inventário, embora possa au-
mentar seu estoque ao longo do tem-
po. Com tal variedade de habilidades e 
demandas de recursos, metade da ba-

talha é definida no momento das suas 
armas. As opções o possibilitam tam-
bém, a personalizar a sua estratégia e 
enfrentar os mortos-vivos em grande 
estilo.

Há também uma grande variedade de 
estilos de jogo. Alguns níveis são du-
rante o dia e outros à noite, o que tem 
um grande efeito nas plantas que es-
tão disponíveis, quando você colhe luz 
solar (um de seus recursos) e qual obs-
táculos ambientais que pode encon-
trar. Entre alguns intervamos de níveis 
regulares, existem jogos árcade para 
que você aumente suas defesas. Há 
até mesmo divertidos mini-jogos, de 
modo de sobrevivência e enigmas que 
lhe permitem jogar como os zumbis... 

A trilha sonora cativante, orgânica e 
torna mais intenso mesmo como se 
seu quintal estivesse mesmo sendo 
inundado de morto-vivo, e como se 
eles guinchassem em direção a sua 
casa.

Os mortos-vivos são divertidos, e o 
jogo é ótimo em acção! Não são tão 
complexos quanto os zumbis de Left 
4 Dead ou Resident Evil, mas mesmo 
assim são uma animação para toda 
a família.  Mas atenção, pode causar 
grande tensão em seus ombros e pu-
nhos, pois acredite, você vai jogar por 
um longo tempo pois é viciante! 

Jéssica Morgana
Afasta a Pessoa Odiada em 3 dias
@jehPagliai
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análise

Pelos próximos minutos, 
pelo menos...

O jogo do ano
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Dishonored
D esenvolvido pela Arkane 

Studios, estúdio dos rela-
tivamente desconhecidos Arx 
Fatalis e Dark Messiah of Might 
and Magic, e distribuído pela 
Bethesda, desenvolvedora de 
The Elder Scrolls V: Skyrim, 
game do ano de 2011, Disho-
nored chega às lojas  com a 
missão de corresponder às 
expectativas daqueles que 
acompanharam as novidades 
do título durante o ano e com 
a vantagem de poder surpreen-
der aqueles que nunca ouviram 
falar do game.

Com uma trama de vin-
gança em um cená-
rio distópico e 
pseudo-s-

teampunk, uma jogabilidade 
que mistura Bioshock, Deus Ex 
e Assassin’s Creed  e um visual 
conceitual de cair o queixo, 
Dishonored tem sido recebido 
como uma espécie de clássico 
moderno. Nós testamos o 
game à exaustão e esta-
mos prontos para 
dar o nosso vere-
dicto. Prepare a 
sua máscara, 
sua espada e 
me siga!

Leco Sem-Olho
Clérigo de Erythnul
@leco90
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Q 
uando chega à Dunwall, 
Corvo vai logo se encontrar 
com a Imperatriz para dar 

as más notícias. Porém, no meio do 
encontro com a governante, eles são 
atacados por um grupo de assassi-
nos, que mata Jessamine e sequestra 
a sua jovem filha, Emily. Corvo acaba 
sendo considerado o culpado do cri-
me e vai preso. A partir desse ponto, 
um novo governo se instala em Dun-
wall, um governo menos tolerante, 
mais controlador e mais ditatorial. 
Meses depois, prestes a ser executa-
do por um crime que não cometeu, 
Corvo recebe a ajuda de um grupo 
rebelde e consegue fugir da prisão. 
Agora, sua missão é obter vingança 
contra os verdadeiros assassinos da 
Imperatriz, resgatar a jovem Emily e 
restaurar o poder em Dunwall.

Um dos pontos chaves de Dishonored é 
a possibilidade de fazer tudo da maneira 
como você quiser. Não poderia ser di-
ferente, com Harvey Smith, desenvol-
vedor de Deus Ex, liderando o projeto. 

Em Dishonored, você pode fazer as 
coisas como quiser. Mas quando eu 
digo isso, eu REALMENTE digo isso. 
Existem alguns games onde você tem 
essa “liberdade” de agir como quiser, 
mas o próprio game acaba recom-
pensando mais quem age de certa 
forma ou acaba propondo desafios 
mais propícios para um determinadas 
decisões. Dishonored tira essa pres-
são pra seguir por algum lado, permi-
tindo ao jogador realmente tomar as 
suas decisões na trama do game.

Basicamente, você passa a integrar 
um grupo rebelde e precisa eliminar 
certas pessoas para que possa chegar 
até Emily, limpar seu nome e colocar 
a menina no trono que lhe é de di-
reito. A partir daí, quem decide o seu 
destino é você. Se você quiser matar 
todos os seus inimigos cruelmente, 
sua decisão. Se você quer poupar to-
dos eles, sua decisão. Sua decisão terá 
consequências, algumas positivas e 
outras negativas, mas em nenhum 
momento o jogador se sente força-

do a ir ou não por algum lado. E seja 
qual opção escolher, ela realmente 
influencia no restante do game.

Apesar dessa liberdade ser o grande 
trunfo do game (sendo depois repro-
duzida na jogabilidade do título), não 
é só ela que chama a atenção quan-
do falamos da trama de Dishonored.
A progressão do game é dividida em 6 
missões, que podem durar um tempo 
bem curtinho caso você seja “direto” 
ou podem durar horas, se você gos-
ta de explorar e desvendar todos os 
segredos . E por falar em explorar, eu 
recomendo essa aventura. Primeiro 
porque você expande as horas jo-
gando Dishonored quando decide 
procurar por segredos nas fases. Se-
gundo porque é uma experiência re-
compensadora.

A trama de Dishonored é basica-
mente uma trama de vingança em 
um ambiente distópico político, com 
uma carga moderada de crítica so-
cial. Não é exatamente uma história 

Em Dishonored, o jogador entra na pele de Corvo, o guarda-costas da Im-
peratriz  Jessamine, governante de Gristol, uma ilha. O game começa quando 
Corvo retorna à Dunwall, capital de Gristol, após viajar por outras ilhas e ci-
dades próximas, pedindo por ajuda por causa da praga que infesta Dunwall. 
Infelizmente, Corvo não consegue nenhuma ajuda e as outras cidades anun-

ciam que vão isolar Dunwall para evitar que a praga se alastre.

Deshonrado ou não, 
a escolha é sua!
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que vai ficar marcada por ser lendá-
ria, mas  cumpre com muita folga seu 
papel no game. Um dos motivos dis-
so está no seu ótimo elenco de per-
sonagens (dublado por uma equipe 
estrelar), mas isso tudo é entregue 
ao jogador conforme ele avança nas 
missões do game. A cereja do bolo 
está na parte que não é “obrigatória”, 
a parte que você descobre ao vascu-
lhar essa cidade decadente. 

Como o ambiente de Dishonored é 
urbano, nós acabamos passando por 
vários apartamentos vazios, casas fe-
chadas e afins. Lá, conhecemos al-
gumas histórias bem tristes dos ha-
bitantes de Dunwall, sabemos mais 
sobre as tecnologias desse mundo 
criado para nos abrigar, descobrimos 
muito mais sobre a figura mística do 
Outsider (já explico) e muito, muito 
mais informações sobre Dunwall e 
as outras cidades de Gristol. Procurar 
por essas informações (algumas de-
las são fornecidas ao ouvir conversas 
de guardas) é algo bem interessante 
em Dishonored, porque somos re-
compensados sempre com detalhes 
preciosos, principalmente no que se 
refere à tal praga que é o flagelo de 
Dunwall.

Basicamente, a praga acaba transfor-
mando as pessoas numa espécie de 
zumbi. Não é um zumbi tradicional 
romerístico, mas é um ser sem muita 
noção das coisas e que ataca à pri-
meira vista. Muita gente morre com 
isso, ratos invadem a cidade (não há 
um único lugar que não tenha uma 
dessas criaturas nojentas à vista), exis-
tem cadáveres pela cidade e o aspec-
to é depressivo e sufocante.
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O assassino que 
pode vencer 
sem matar
U 

ma das promessas dos desen-
volvedores do game era que 
você poderia cumprir todas as 

missões de Dishonored sem matar um 
único guarda ou vilão, caso desejasse. 
Na primeira vez que zerei o game, eu se-
gui um caminho oposto, praticamente 
matando cada guarda que aparecesse, 
o que me rendeu um final caótico. Po-
rém, a gente percebe que dá sim para 
passar por todas as fases sem um úni-
co assassinato. De novo, essa é a marca 
de Dishonored: você pode seguir qual-
quer caminho e não é pressionado por 
ir para nenhum lado específico.

Se você é do tipo atrevido ou gosta da 
ação, você pode simplesmente ir para 
cima de todos os guardas e derrota-los. 
Se o seu negócio é stealth, você encon-
trará momentos incríveis em Dishono-
red. Porém, seja qual for seu caminho, 
há um ponto que você precisará pensar 
bem: quais poderes utilizar.

No game, nós controlamos Corvo, o 
guarda-costas da Imperatriz que foi 
acusado de matar a governante. A vira-
da de roteiro acontece quando Corvo 
é “escolhido” pelo Outsider, um ser so-
brenatural de Dishonored, uma espé-
cie de divindade sem ser divindade. O 
Outsider provê poderes para Corvo (e 

alguns outros personagens do game), 
que podem ser comprados com runas 
achadas pelas fases. Aliás, caçar essas 
runas é uma das diversões entre uma 
matança e outra.

Ao todo, Corvo possui 6 poderes: o Blink, 
um teletransporte de curta distância; o 
Windblast, uma rajada violenta de ven-
to; o Bend Time, manipulação do tem-
po – você pode abrandar ou até mes-
mo parar completamente o tempo por 
alguns momentos; o Possession, onde 
o jogador pode possuir o corpo de um 
animal ou um humano; Dark Vision, que 
permite ver inimigos e seus campos de 
visão pelo mapa; e, por fim, o Devouring 
Swarm, que invoca alguns ratos que lite-
ralmente comem suas vítimas.

Decidido a matar seus rivais ou nãos, 
esses seis poderes são de extrema im-
portância. E a liberdade de como usá
-los é algo incrível. Um exemplo: assim 
que eu obtive o Bend Time e o Posses-
sion, eu testei uma das coisas mais le-
gais de Dishonored. Eu fui lutar contra 
um guarda, esperei ele sacar uma pis-
tola e atirar em mim, aí parei o tempo. 
Possui o corpo dele e o posicionei de 
frente para a bala que ele mesmo tinha 
disparado e então voltei tudo ao normal 
a tempo de vê-lo sendo atingido pela 

bala que ele mesmo tinha atirado. E isso 
é uma possibilidade de utilização des-
ses poderes. Todos eles são muito úteis 
e se tornam peça-vital da sua estraté-
gia  de jogo. O Blink é o mais usado, o 
Dark Vision é muito útil para infiltrações. 
O Windblast é uma arma de destruição 
em massa em partes mais fechadas do 
cenário (jogar seus inimigos contra a 
parede é mortal) e o Devouring Swarm 
é muito útil em combates contra mui-
tos inimigos. O Possession é um dos 
mais legais e o Bend Time é extrema-
mente apelão e dá uma sensação de 
poder bizonha.

E, se você quiser, ainda 
pode jogar sem nenhum 
deles, confiando apenas 
na sua espada, na sua 
pistola e na sua besta, 
capaz de disparar dar-

dos incendiários, dardos 
com soníferos e dardos 
perfurantes. Como eu 

direi pela milésima vez, 
a liberdade de escolha é 

sua.
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E u acho que é complicado classifi-
car Dishonored como um clássico 

recente. Sem dúvidas, o game possui 
qualidade para isso. Sua trama é bem 
interessante e o mundo criado para o 
jogo é incrível. Sua jogabilidade é afia-
díssima e, sem dúvidas, o ponto alto de 
todo esse projeto. Sua ambientação é 
FENOMENAL, seu conceito artístico é 
incrível. A parte gráfica vacila um pouco 
(os gráficos ficam abaixo do que a atual 
geração já produziu), mas nada que de-
sanime ou que afaste potenciais joga-
dores. Porém, isso é o suficiente para 
chamá-lo de “um novo clássico”?

Um dos problemas de Dishonored deve 
ser justamente uma das coisas que o 
faz tão interessante: o game se trata de 
uma franquia nova, algo inovador e iné-
dito.

Numa indústria dominada por FPS ge-
néricos e franquias que reaproveitam 
gráficos e engine para lançar jogos 
iguais ano sim e ano também, Dishono-
red é uma lufada bem-vinda de ar fres-
co. Mas é também um título nebuloso 
e dúbio, que pode afastar jogadores re-
ceosos em gastar seus preciosos R$199 
reais em algo que não conhecem bem.
Eu recomendo MUITO Dishonored. Há 
tempos que eu não me divertia tan-
to com um jogo e há tempos que eu 
não jogava um mesmo título tantas ve-
zes. Pra ser sincero, desde Skyrim (veja 
só, também da Bethesda), embora não 
haja comparação entre os dois games 
em praticamente nenhum sentido.

Divertido, nojento, interessante, sen-
sacional… faltam adjectivos pra expli-
car Dishonored. Pra concluir com um, 
escolho impecável. O Arkane Studios 
entregou uma fantástica surpresa para 
os gamers de todo o mundo. Se tiver a 
oportunidade, não hesite em mergulhar 
de cabeça em Dunwall e aplicar a sua 
vingança divina contra seus inimigos.

Dishonored é um 
clássico recente?
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especial halloween

A data do Halloween é lotada 
de simbologia ligada ao so-
brenatural. O ambiente som-

brio e pesado que a ‘’festa’’ traz é 
utilizado incessantemente nos ga-
mes com ou sem o pretexto do dia 
31 de outubro. Quem nunca ficou 
completamente aliviado ao achar 
a sala com a máquina de escrever 
para salvar de Resident Evil 2? Me-
lhor, quem nunca pulou da cadei-
ra quando aquela criatura pixeliza-
da que chamávamos de zumbi em 
Alone in the Dark aparecia do nada? 
Pois é... Amamos sentir medo, e nos 

games não é diferente. É pensando 
assim que decidimos eleger alguns 
games que fazem jus a data assom-
brada e que com certeza irão te dei-
xar com aquele frio na espinha. Para 
ajudar você, amigo gamer, nada de 
nostalgia! Ficaremos apenas com a 
atual geração, assim você consegui-
rá achar os jogos nas prateleiras das 
lojas com muita facilidade. 

Vamos à lista?

apague a 
luz, coloque 
fones de ou-

vido e va-
mos sentir 

medo

Pedro “Terror da Meia-Noite” Luiz
Ele

@PedroLuiz7
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  dead        
space 2

I 
números fatores me fazem indicar 
esse game. O primeiro é o resga-
te do gênero Survival Horror, que 

ocorreu durante o lançamento do 
primeiro game da franquia. Até então 
o gênero andava mal das pernas e tí-
nhamos poucos jogos a disposição, 
inclusive o fraco Resident Evil 5. O 
segundo e primordial fator é a tensão 
absurda que os diretores de arte e de 
som conseguiram criar. A escuridão 
é uma constante e as criaturas pulam 
frequentemente na frente do jogador, 
o que no mínimo testará os reflexos 
dos mais desavisados. Todo o design 
das criaturas é assustador e distorci-
do, e na maioria das vezes, o game 
te força a olhá-los de forma mais 
analítica para que os itens presentes 
dentro de seus corpos possam ser 
retirados na base da violência. É claro 
que o game não é essencialmente de 
terror, mas se baseia no inesperado e 
nos sustos para valer a compra. 

             Aqui encaramos a segunda aventura 
de Isaac Clarke, um engenheiro pre-
so na estação espacial Sprawl, que 
está na órbita de uma lua de Saturno. 
E diferente do primeiro game, Isaac 

agora tem que confrontar sua pró-
pria mente. A missão fica mais difícil a 
partir do momento em que seus ad-
versários são as criaturas e sua pró-
pria sanidade mental.

Dead Space 2 se 
destaca também 

pela abordagem ci-
nematográfica nas 
ações do persona-
gem e cut-scenes. 

Você que acompanha o Supernovo 
provavelmente já ouviu o nosso po-
dcast, e em um determinado episó-
dio nós comentamos sobre a possi-
bilidade de alguns universos virarem 
séries de TV. Eu, sem pestanejar, in-
diquei Dead Space 2 pela facilidade 
que um roteirista teria de adaptar os 
personagens, a tensão e o universo 
por completo. Mais fácil ainda se-
ria um filme baseado no game, por 
questões de orçamento e liberda-
de no roteiro pela não prolongação 

da trama que teríamos na série, por 
exemplo. É notável atenção que os 
desenvolvedores tiveram ao posicio-
nar a visão do jogador em determi-
nados pontos enquanto acontece, 
por exemplo, a despressurização das 
salas da estação espacial. Uma par-
te em especial mostra Isaac em um 
metrô, e em seguida a ‘’câmera’’ se 
posiciona quase em seus ombros, 
transformando o jogo momentanea-
mente em primeira pessoa para que 
a belíssima sequência a seguir possa 
acontecer. Toda a visão do jogo é mi-
limetricamente pensada e, por isso, 
nós torcemos para que a adaptação 
se concretize.

Esse é o game ideal para reunir os 
amigos, apagar as luzes e embar-
car em um dos melhores ambientes 
de tensão já criados na história dos 
games. Para os momentos em que 
você estiver encurralado por inúme-
ras criaturas horrendas e faltar muni-
ção.

Te desejo sorte... 
Muita sorte.

que jogo tenso!
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P arece que quando falamos de jo-
gos de terror, o Japão está sempre 

inserido na conversa. A riqueza cultural 
do Japão contribuiu para os melhores 
jogos de terror já lançados, assim como 
famosas franquias. Fatal Frame é uma 
dessas franquias, que com dificuldade 
chegou ao ocidente na geração Plays-
tation 2 e deixou seu legado demonía-
co. Na atual geração, o game pode ser 
encontrado somente no console da 
Nintendo, e isso é um motivo para co-
memoração, já que o maior argumento 
dos bullys é que o Wii não tem games 
hardcore! A empresa familiar decidiu 
comprar a ideia e lançou o quarto jogo 
da franquia Fatal Frame, que gerou be-
líssimas críticas e vários ataques cardía-
cos pelo mundo.

Por se tratar de um game para o Wii, a 
jogabilidade de Fatal Frame IV teve que 
ser adaptada para o wii mote, com to-
dos os seus sensores de movimentos. 
Talvez por isso o ambiente e os mo-
mentos de tensão ficaram tão con-
vincentes, mesmo se tratando de uma 
qualidade gráfica inferior ao que esta-
mos acostumados a ver nos consoles 
da Microsoft e da Sony. Um exemplo? 
A lanterna da personagem principal é 
comandada pelo sensor de movimen-
to do wii mote, obrigando o jogador a 
entrar de cabeça naquela experiência. E 
é bem perto da realidade, amigos... Do 
nada aparece algum fantasma e o wii 
mote/lanterna vai ao chão.

O terror da brincadeira não fica só na 
jogabilidade. Obviamente, as mentes 
doentias desses japoneses criaram uma 
trama muito bem encaixada e extrema-
mente aterrorizante. A cultura xintoísta 

e a crença no equilíbrio entre a vida e 
a morte são abordadas, de forma que 
o jogador ocidental, por exemplo, fique 
instigado a saber mais sobre os concei-
tos e as teorias da ‘’boa morte’’, ou seja, 
a passagem sem problemas desta para 
a outra vida. E na história, a os vivos e os 
mortos são colocados em posição de 
desequilíbrio quando um ritual chama-
do de Kagura (este serve para acalmar 
os espíritos) sai do controle em uma 
pequena ilha japonesa.  A partir daí te-
mos a oportunidade de jogar com vá-
rios personagens, e a trama é fragmen-
tada. O bacana disso é que das cinco 
personagens principais, duas já estão 
mortas e todas foram envolvidas em 
um sequestro ocorrido anos atrás nessa 
mesma ilha. 

Fantasmas voam pelos 
cenários atravessando pa-
redes e de vez em quando 

só aparecem para trollar o 
jogador. Do nada ele entra 
na sua frente e desaparece 
em seguida... Só pelo pra-

zer de te assustar.

Um verdadeiro exemplar da extre-
mamente densa, mitologia japonesa. 
Como nem tudo são flores, o jogo não 
é tão facilmente encontrado nas prate-
leiras por conta do lançamento exclu-
sivo para o Japão. Mas as grandes lojas 
de games costumam comprar edições 
de luxo e lançamentos de outros países, 
e isso facilita o acesso. Não por acaso, 
foi assim que consegui o meu. Reco-
mendação máxima!

fatal frame iv
the mask of lunar eclipse

O clássico terror japonês...



41

doom 3
BFG edition 

S 
e algum game nessa lista deve ser 
respeitado por suas inovações, 
este é Doom! Lá em 1993, após 

o jogo Wolfenstein 3D ter criado o gê-
nero FPS (first person shooter), Doom 
apareceu para ligar aquela jogabilidade 
inovadora com uma história de mas-
sacre e sangue. Obviamente o jogo 
teve sucesso imediato mesmo con-
tendo um teor de violência fora dos 
padrões da época. Com esse sucesso 
todo, a ID Software (empresa respon-
sável) não tardou em lançar o segundo 
título da franquia, que chegou as pra-
teleiras pouco mais de um ano após o 
lançamento do primeiro. Com esses 
dois títulos, a franquia se manteve pa-
rada por exatos 10 anos... Uma década 
bastou para que os desenvolvedores 
se tocassem do problema de estag-
nação que os jogos em primeira pes-
soa adquiriram (falo de você, senhor 
Call of Duty!). Assim nasceu Doom 3, 
em 2004. O terceiro game era, em sua 
essência, um remake totalmente repa-
ginado do primeiro Doom. A mesma 
história, com gráficos atuais.

Estamos em 2012, e a vontade de re-
jogar o datado Doom era tanta que 

A voz da
experiência...

a ID Software decidiu trazer as lojas 
o Doom 3: BFG Edition, que é uma 
compilação obrigatória a todos os fãs 
da franquia, e para todos aqueles que 
se dizem fãs de jogos de terror. Nesta 
edição estão disponíveis os dois pri-
meiros games da franquia, com suas 
expansões e valores nostálgicos, e o 
elogiado Doom 3, totalmente remas-
terizado para a sétima geração de 
consoles. Se já era bom estourar os 
miolos dos demônios de forma pixe-
lizada, em HD a coisa fica muito mais 
interessante!

A história de Doom é bastante conhe-
cida, mas se é preciso trazer uma ver-
são remasterizada dos games antigos, 
é bem possível que muita gente ain-
da não tenha ouvido falar...  Pois bem. 
Doom conta a história de um fuzileiro 
espacial que foi deportado para Marte, 
e lá ele é forçado a trabalhar em uma 
corporação que está realizando expe-
riências de tele-transporte. Sem mais 
explicações, uma verdadeira horda 
de criaturas demoníacas começa a 
brotar das áreas onde as experiências 
estavam sendo realizadas, e cabe ao 
fuzileiro, o único ser humano que per-

manece vivo, conter toda a invasão de 
demônios.

Há em Doom 3 uma enorme gama 
de armas para você tentar matar esses 
demônios sanguinários, e uma delas é 
o seu próprio punho! As clássicas pis-
tolas, shotguns e metralhadoras estão 
presentes, mas o destaque fica por 
conta da arma que dá nome ao títu-
lo. BFG significa ‘’Big Fucking Gun’’, a 
arma mais icônica do jogo.

Bastante nostalgia 
pros antigos joga-

dores, e aula de his-
tória para os novos. 
A unanimidade está 
mesmo na diversão 
e tensão que Doom 
proporciona a 19 

anos.
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a vozinha de caju
da equipe do

supernovo com 
você!

“BananaCast - 
programas espe-
ciais sobre a cul-

tura pop”
  - 78% de aprovação da 
família dos participantes

“Podcast da Re-
dação - resumo 
semanal de no-
tícias e sessões 
particulares de 

bullying.”
  Nenhum animal é ferido 
ou maltratado durante as 

gravações desse programa

http://supernovo.net/categoria/podcasts/
http://supernovo.net/categoria/podcasts/
http://supernovo.net/categoria/podcasts/
http://supernovo.net/categoria/podcasts/
http://supernovo.net/categoria/podcasts/
http://supernovo.net/categoria/podcasts/
http://supernovo.net/categoria/podcasts/da-redacao/
http://supernovo.net/categoria/podcasts/da-redacao/
http://supernovo.net/categoria/podcasts/da-redacao/
http://supernovo.net/categoria/podcasts/da-redacao/
http://supernovo.net/categoria/podcasts/da-redacao/
http://supernovo.net/categoria/podcasts/da-redacao/
http://supernovo.net/categoria/podcasts/da-redacao/
http://supernovo.net/categoria/podcasts/da-redacao/
http://supernovo.net/categoria/podcasts/da-redacao/
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quadrinhos

A 
ah, o amargo e venenoso sabor 
dos mistérios do oculto. O pe-
rigo que espreita à cada esqui-

na, cuja única certeza é a sua natureza 
macabra. Monstros tais que fariam até 
mesmo o mais sombrio veterano de 
guerra envergonhar a sua honra.

A maioria do público “de fora” des-
se mundo dos quadrinhos costuma 
achar que a Nona Arte se resume 
à super-heróis, Turma da Mônica e 
mangás japoneses muitas vezes in-
compreensíveis e com decotes em 
excesso (peraí, decotes nunca são em 
excesso..).

Essa visão errónea do mundo das his-
tórias contadas em quadros sequên-
cias é fruto de um pré-conceito de 
que quadrinhos “são coisa de crian-
ças”. Você que está lendo à este texto, 
claramente sabe que essa afirmação 
é incrivelmente equivocada. Se não 
sabia, agora sabe e saber é metade da 
batalha.

Existe nesse mundão de 
Odin muita história em 
quadrinho feita para 

adultos. 

E não, eu não estou falando da obra do 
Manara ou daqueles outros gibis que 
você esconde debaixo do colchão. Eu 
falo de histórias com temáticas e mo-
delos narrativos adultos.

Um dos grandes géneros desse tipo de 
história são os gibis de terror, perfeitos 
para se ler de madrugada, principal-
mente nessa edição especial de Hallo-
ween da Supermag. Como represen-
tante de quadrinhos da nossa equipe 
(leia-se “o único disponível”), a minha 
missão essa noite é escolta-los ao pe-
rigoso e sombrio mundo dos quadri-
nhos de terror. Pegue sua garrafinha 
de água santa, faça uma última oração 
e me acompanhe, sabendo que eu 
não posso garantir que sairemos ilesos 
dessa macraba jornada…

para se ler de 
madrugada

Leandro Mostarda
Na Biblioteca, com a Chave-Inglesa

@leco90
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C hristmas, o personagem de Jason Statham 
em Os Mercenários 2, diz uma frase muito 

interessante em certo momento do filme: “Não 
dá para errar com os clássicos”. Ou algo muito 
similar.

Como dá para ver, a sabedoria do personagem 
não se limita ao fato dele ter o mesmo nome do 
segundo feriado mais legal do ano, só perdendo 
para o que estamos celebrando nessa edição. 
Christmas sabe das coisas e sabe que não dá pra 
bater os clássicos, simples assim.

Dessa forma e assim sendo, me apoiarei na filo-
sofia natalina de Os Mercenários 2 para compor 
essa matéria: iremos com os clássicos das HQs 
de terror e afins.

Para ser completamente honesto, essa história 
da citação do filme é só metade da minha jus-
tificativa para indicar clássicos no texto de hoje. 
A outra metade é que eu não conheço muitas 
histórias de terror. “E por quê não?”, você se per-
gunta. Porque eu sou uma moçoila, eu respon-
do.

Eu admito que tenho um certo respeito (leia-se: 
medo) desse tipo de histórias. Eu adoro bruxas 
malignas, vampiros sanguinários e demónios 
personificados na pele de colegiais japoneses, 
mas prefiro quando essas criaturas estão à uma 
distância segura de mim. De preferência à umas 
20 páginas de distância.

Enfim, justificativa feita, agora você tem uma 
dívida moral comigo. Eu enfrentei receios pes-
soais para escrever as palavras a seguir. Se você 
não as ler, sua vida será amaldiçoada por sete 
anos, alienígenas introduzirão uma sonda anal 
em você e você servirá vinho nos jantares de 

Não dá para errar 
com os clássicos
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NÃO É HQ, É

E 
vejam só: mais um texto introdu-
tório antes do assunto principal! 
Estou aprendendo a criar sus-

pense com o Mestre Kubrick. Antes 
de mergulharmos de cabeça e alma 
em uma piscina de sangue, tripas e 
sonhos (olha um foreshadow do que 
vem por aí), eu quero separar um es-
pacinho para falar sobre uma espécie 
de abrigo para os fãs do sobrenatural.

Nos anos 80, a DC contava com um 
certo inglês barbudo no seu qua-
dro de funcionários. Atendendo pelo 
nome de Alan Moore (mas você pode 
chamá-lo de Rouxinol de Northamp-
ton se tiver intimidade), esse senhor 
britânico exagerou na qualidade das 
histórias que escrevia para a Distinta 
Concorrência e acabou criando um 
efeito muito engraçado. Com publi-
cações como Watchmen e Monstro 
do Pântano, Moore acabou atraindo 
um público mais adulto para a editora. 
Sagaz como uma raposa velha, a DC 
resolveu se aproveitar desse novo pú-
blico, enviando uma editora para a 
Terra da Rainha à fim de encontrar es-
critores dispostos a trabalhar em his-
tórias mais adultas. Karen Berger, a tal 
editora, voltou do Reino Unido com 
nomes como Neil Gaiman, Grant 
Morrison,  Jamie Delano e Peter Milli-
gan na bagagem. Nascia assim a Ver-
tigo, selo da DC para histórias “de alta 
qualidade”.

Fazendo um link esperto com o co-

meço da matéria, a Vertigo é uma 
espécie de resposta para quem fala 
que “quadrinhos são coisas de crian-
ça”. Com origem chafurdada (segura, 
peão!) nas histórias sobrenaturais, o 
selo evoluiu para o género da ação, 
comédia, fantasia e até ficção-cien-
tífica, sempre seguindo a política de 
qualidade elevada.

Apesar de separar um can-
tinho especial para falar da 
Vertigo, não custa lembrar 
que ela não é a única a pu-
blicar histórias de qualidade 
e/ou histórias assustado-
ras, apesar de ser a ini-
ciativa mais conhecida 
do género. Se você é 
um novato desbra-
vador desse tipo de 
conteúdo, fica aqui 
um conselho: pode 
começar pela Ver-
tigo, mas não vá 
se fechar à outras 
editoras e publi-
cações. Quem 
sabe quantas 
desventuras 
horripilan-
tes e quan-
tas criaturas 
aterrorizan-
tes se es-
c o n d e m 
por aí?
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Afirmo que vou me 
apoiar nos clássicos e 
já abro com Sandman. 
Sou apelão mesmo e se 
você não gostou vá re-
clamar com Morpheu, 

amigo(a).

Sandman é, explicando em termos sim-
ples, a graphic novel do género mais 
aclamada por crítica e público. Em ter-
mos mais complexos, é tão foda que 
exige o uso de palavrões na hora de des-
crevê-la.

A trama da graphic novel gira em torno 
de Sonho, também chamado de Mor-
pheus, Sandman e mais um monte de 
nomes, que é o governante do mundo 
dos sonhos (Sonhar – um lugar onde a 
mente de todos os seres vivos está co-
nectada) e é um Perpétuo. Tire essa ex-
pressão confusa do rosto que eu já vou 
explicar. Os Perpétuos (também chama-
dos de Sem Fim) são um grupo de seres 
que são manifestações antropomórficas 
de conceitos presentes na mente de to-
dos os seres vivos. Eles são sete ao todo 
(Destino, Morte, Destruição, Desejo, De-
sespero e Delírio, além do Sonho) e não 
são ‘deuses’ na concepção mais banal 
da palavra, mas uma espécie de entida-

de responsável por manter a coesão da 
ordem do universo físico. É difícil colocar 
isso em palavras quando não se tem a 
habilidade de Neil Gaiman.

E por que eu estou aqui aconselhan-
do que vossa senhoria leia Sandman à 
meia-noite? Bem, a verdade é que a gra-
phic novel de Neil Gaiman é um cartão 
de visitas para o mundo do sobrenatural 
e do oculto.  Ela pode falhar no quesi-
to “horripilância”, mas ela compensa (e 
muito!) no quesito “cosmicismo”. 

Aliás, vale separar um parágrafo para fa-
lar do estilo literário de Gaiman. Com os 
dois pés, o braço direito e quatro dedos 
da mão esquerda afundados na obra de 
H.P. Lovecraft e Edgar Allan Poe, Gaiman 
destila a sua mística surrealista com a 
mesma habilidade com que um padeiro 
particularmente talentoso confecciona 
um bolo de chocolate. Talvez essa não 
tenha sido a comparação perfeita para o 
caso, mas o que eu quis dizer é que Neil 
Gaiman é muito bom no que faz, parti-
cularmente em Sandman.

A série é repleta de simbolismo, belíssi-
mas artes e um texto excelente, que fa-
talmente mexerá com a sua cabeça e 
deixará o seu cérebro acesso por muito 
tempo depois de ter lido Sandman, ainda 
raciocinando sobre o que acabou de ver…

Sandman
e o mundo dos sonhos



47

O 
século XXI chegou trazendo 
uma nova geração de vam-
piros. Se antes essas criaturas 

místicas eram consideradas os principais 
predadores do mundo sobrenatural, 
os caçadores implacáveis, insaciáveis e 
mortais, os anos recentes apresentaram 
vampiros vegetarianos, apaixonados e 
brilhantes. E não, eu não falarei de Cre-
púsculo, acho que há um limite para o 
horror e eu não estou disposto a cruzar 
essa linha. 

Apesar de ter citado um exemplo ruim 
de reinterpretação de um clássico, a ver-
dade é que eu costumo aprovar tenta-
tivas de se reinventar conceitos já esta-
belecidos. Principalmente quando são 
bem feitos, como no caso a seguir.

Em Vampiro America-
no, o roteirista Scott 

Snyder (responsável por 
escrever actualmente 
a série mensal do Bat-
man) se junta ao brasi-
leiro Rafael Albuquer-

que (Besouro Azul) para 
apresentar mudanças à 
mitologia dos vampiros 

com qualidade.

Um dos pontos mais chamativos da 
série, pelo menos no seu começo, 
é justamente esse: apresentar um 
novo tipo de vampiros, o tal Vampiro 
Americano do título. Ao contrário dos 
“vampiros europeus”, sempre sofis-
ticados, aristocratas e draculescos, a 
linhagem de vampiros apresentada na 
obra segue uma linha mais suja, com 
outros poderes, traçando um parale-
lo com o contexto histórico dos EUA 
(o começo da série se passa em 1920, 

mas uma grande parte das histórias 
são baseadas no final do século XIX, 
no Velho Oeste americano), onde o 
país começava a se encontrar nova-
mente, depois de uma violenta guerra 
civil.

Voltando a apresentar os vampiros 
como monstros perigosos, Vampi-
ro Americano se tornou um sucesso 
de crítica e público, tendo levado um 
Eisner de Melhor Série Nova pra casa, 
em 2010. Além disso, vale dar uma 
recordada que as primeiras 5 edições 
da revista possuem histórias paralelas 
escritas por Stephen King, autor de al-
guns livrinhos de terror como O Ilu-
minado, Carrie, a Estranha e outros. 
Atualmente, Vampiro Americano é 
publicada nos EUA pela DC Comi-
cs, através do selo Vertigo, e vem pro 
Brasil pelas mãos da Panini, também 
pelo selo Vertigo. Se você tem colap-
sos nervosos com Edward Cullen mas 
ainda assim não descarta uma inova-
ção no conceito dos vampiros, essa 
é a sua escolha. Afinal, este não é o 
vampiro da sua irmãzinha.

Vampiro
Americano
este não é o vampiro da sua 

irmãzinha
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batmanasilo arkham
e um tapa na bunda do batman

A 
h, eu já posso ouvir as reclamações dos leitores. Já posso ouvir 
as acusações de ser coxinha, de apelar para super-herói e de 
ser um vacilão. Podem me xingar à vontade amigos, isso não 

mudará um fato: terror nem sempre significa tripas à mostra. Mais: é 
possível fazer uma boa história de terror sem precisar colocar um gru-
po de fantasmas perseguindo uma criança e fazendo-a, literalmente, 
em pedaços no meio da rua (embora nós iremos chegar nesse ponto 
em breve).

Em algumas ocasiões, o horror é psicológico. O horror mora na curva 
ao lado, o horror mora em não saber quem atacará em breve. Ás vezes, 
o horror está em saber que não importa o que você faça, os seus piores 
pesadelos estão vindo te pegar. Existem ocasiões em que o horror está 
justamente em deixar o corpo intacto, mas destroçar a alma de alguém.
Na trama escrita por Grant Morrison (de Homem-Animal, Batman Inc., 
Grandes Astros: Superman) e desenhada pelo incrível  Dave Mckean 
(capas de Sandman), os internos do Asilo Arkham, inclusos aí o Corin-
ga, Duas-Caras e afins, armam uma rebelião e tomam o controle do 
sanatório. Os vilões só possuem uma exigência: querem a presença 
do Batman no local. Assim que o Homem-Morcego chega, ele entra 
em uma jornada de tortura física e psicológica promovida pelos seus 
adversários, que pretendem mostrar que a linha que separa o Batman e 
os seus inimigos é mais ténue do que se imaginava.

Quem leu A Piada Mortal, deve ter notado uma semelhança na história. 
Na trama de Alan Moore, o Coringa quer provar que qualquer um pode 
ser tão insano quanto ele, basta ter um dia ruim. Para provar tal afirma-
ção, o Príncipe Palhaço do Crime sequestra o Comissário Gordon e 
prepara uma viagem macabra para o policial.

Agora imaginem esse plano com uma perspectiva maior, com mais in-
sanidade, com mais perigo e o pior: sendo aplicado em um cara que 
realmente já tem um pé na loucura.

Batman: Asilo Arkham é sufocante, som-
bria e um golpe na alma do Batman (e do 

leitor). A arte de Mckean assusta de tão ma-
cabra e o roteiro de Grant Morrison dará 

um susto em quem está acostumado com o 
cartunesco mundo dos super-heróis.

Depois de entrar pelas portas do Asilo Arkham, você não precisa rezar 
para sair. Você precisa é torcer para quando as portas fecharem, você 
não se sentir em casa.
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Alan Moore e H.P. Love-
craft são dois escritores 

“inapresentáveis”. A 
gente não precisa dizer 
que Moore é o cara que 
escreveu V de Vingança, 
Watchmen, A Liga Ex-
traordinária, Monstro 
do Pântano, A Piada 

Mortal e mais uma ca-
çambada de histórias 

lidas, comentadas e re-
conhecidas na indústria 

dos quadrinhos.

Já H.P. Lovecraft é um dos monstros 
(rá) da literatura de terror no mundo, 
servindo de inspiração para vários ou-
tros artistas consagrados, desde Robert 
E. Howard (criador do Conan) até Neil 
Gaiman (Sandman), passando por Ste-
phen King (O Iluminado).

Quando Alan Moore pretende escrever 
uma minissérie propondo uma espécie 
de releitura da obra de H.P. Lovecraft e 
do seu mythos, a gente pára pra prestar 
atenção. Antes de falar um pouco mais 

de Neonomicon (e há muito para falar! 
– eu romperia o meu limite de páginas 
se escrevesse tudo que penso), vou dar 
uma pequena sinopse da obra.

Neonomicon é a sequência de uma 
outra história, chamada de O Pátio 
(presente no encadernado da Panini no 
Brasil, mas que não é estritamente ne-
cessário para compreender Neonomi-
con), onde dois agentes do FBI, Brears 
e Lamper, são incumbidos de investi-
gar uma série de crimes relacionados 
a rituais místicos. Papo vai, papo vem, 
os dois acabam se envolvendo numa 
conspiração macabra com uma seita 
medonha, tudo temperado com a pre-
sença de monstros, sexo e violência.

Se há uma palavra para descrever Neo-
nomicon, essa palavra tem de ser “po-
lêmica”. Não há como descrever de ou-
tra forma. Algumas comic-shops nos 
EUA se recusaram a vender a minissé-
rie, de tão forte que ela é. A verdade é 
que existem pessoas que ODIARAM 
Neonomicon e que possuem ótimos 
argumentos à seu favor, assim como 
existem pessoas que AMARAM Neono-
micon e que também possuem ótimos 
argumentos à seu favor. A graphic novel 
é como um monstro bizarro de duas 
cabeças, capaz de agradar ao mesmo 

tempo que desagrada. A parte boa e 
a parte ruim existem e são o todo da 
obra. Ao mesmo tempo.

O meu entendimento de Neonomicon 
ficou um pouco prejudicado já que eu 
não sou exatamente muito versado na 
obra de Lovecraft. Do meu obtuso pon-
to de vista (para uma brincadeira verbal 
mais apropriada, eu diria que ‘da minha 
visão sem lentes’), eu achei Neonomi-
con uma história perturbadora. Não 
significa que é ruim, mas é perturbado-
ra. Mas a graphic novel é exatamente o 
tipo de história que não dá pra confiar 
na review de alguém ou na descrição 
de um amigo. 

Neonomicon é o tipo de história que 
você PRECISA ler, nem que seja para 
odiá-la profundamente para o resto 
dos seus dias. Não dá pra passar indife-
rente à junção de Moore e Lovecraft e 
é apenas lendo que você vai conseguir 
formular a sua concepção. A graphic 
novel é explícita, perturbadora, nojenta 
e visualmente violenta. E ela tem mi-
lhões de camadas, assim como tudo 
feito por Moore.

Vá ler de madrugada e pegue uma ca-
mada pra chamar de sua…

Neonomicon 
quando Moore encontra Lovecraft
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A Vertigo tem a doutrina de 
“concluir” as suas séries, ao 
invés de mantê-las indefinida-

mente por anos, anos e anos, como 
fazem Marvel e DC, por exemplo. 
Mas como toda regra tem a sua ex-
cessão, Hellblazer é a fuga dessa re-
gra da Vertigo.

Sendo publicada desde o fim dos 
anos 80 (1986, pra ser mais preciso), 
Hellblazer é protagonizada por John 
Constantine, um exorcista britânico 
especialista em ocultismo, demono-
logia, cigarros e bebidas. Constantine 
é a alma que move Hellblazer. São as 
suas desventuras enfrentando demó-
nios, xingando anjos e enganando o 
Diabo que são contadas nas páginas 
da revista.

É complicado indicar Hellblazer pra 
alguém, já que a revista está sendo 
publicada há mais de 20 anos. Além 
disso, John Constantine ainda acaba 
participando da atual Justice League 
of Dark, a Liga da Justiça Sombria, de 
Os Novos 52 da DC Comics. Oficial-
mente, minha indicação é para pegar 
Hellblazer desde o início,  mas exis-
tem arcos melhores do que outros, 
claro.

O legal de Hellblazer é que as histórias 
do exorcista são extremamente rela-
cionáveis com a época em que são 
publicadas. Por exemplo, em uma 
história, John entra no inferno, onde 
existem uma espécie de demônios-
corretores, que negociam almas hu-

manas por determinados 
preços. Como a trama 
se passa no final dos 
anos 80 (e a Inglater-
ra estava em cam-
panha eleitoral), o 
preço dos britânicos 
estava “de acordo 
com quem venceria 
as eleições”.

Hellblazer é a série mais 
longeva, uma das mais 
elogiadas e mais que-
ridas pelo público da 

Vertigo. Em termos de 
demónios, macabrices 
e horrores, Hellblazer 

é um dos principais no-
mes no mundo dos qua-
drinhos. Presença obri-
gatória na sua estante, 

obviamente.

hellblazer
a série que é boa mesmo
quando é ruim
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O 
k, até aqui eu falei de uma 
série sobrenatural cheia de 
simbolismos, de uma série de 

horror vampiresco, de terror psicológi-
co, monstros do Lovecraft e o principal 
nome em termos de demónios, anjos 
e o Diabo. Vou para a sexta (e última, 
porque o seis é sugestivo) e sinto algu-
mas preocupações vindas dos leitores. 
Quando teremos as tripas, os miolos 
saltando, a violência explícita? Teremos 
agora com Gantz, jovem gafanhoto. 
Espero que vocês aguentem.

Depois de muito reflectir, eu achei que 
a palavra que melhor descreve Gantz 
é “dafuq”. Porque, sério, o que se pas-
sa na cabeça de Oku Hiroya, mangaka 
criador da série? Existe algo de muito 
errado NESSE reino da Dinamarca. Pra 
começar, o primeiro capítulo do man-
gá mostra o protagonista Kei Kurono e 
seu amigo de infância, Masaru Katou, 
sendo atropelados pelo metrô. Mas 
não é um atropelamentozinho qual-
quer, é uma porrada que faz a cabeça 
dos dois voar pela estação. Nós, obvia-
mente, acompanhamos tudo em câ-
mera lenta.

Mas não acaba aí. Depois disso, eles 
são teletransportados para uma sala 
com um estranho orbe preto enor-

me e outras pessoas que acabaram 
de morrer. Pouco depois, uma mulher 
nua se materializa do nada. Se você já 
está achando estranho agora, imagine 
quando eu contar que eles saem dali 
pra caçar um alienígena que só come 
alho-poró. E eu não estou inventando 
nada disso.

A sinopse de Gantz gira 
em torno desse estranho 
orbe preto, que surge em 
um apartamento em Tó-
quio. Esse orbe acaba le-
vando pessoas que estão 
morrendo. Quando estão 
todos reunidos, essa esfe-
ra dá uma missão à essas 
pessoas: caçar alienígenas 
escondidos na Terra. Para 
isso, eles recebem armas 
futuristas e um uniforme 

especial.

Apesar de ter pintado essa visão bizarra 
de Gantz (o que é totalmente verda-
de e é só o começo), a verdade é que 
a história de Oku Hiroya é muito boa. 
Mesmo. Na verdade, essa misteriosa 

esfera negra se chama Gantz. Ela faz 
um chamado e leva todas as pessoas 
que morrem durante essa chamada 
para um jogo. Eles caçam aliens em 
troca de pontos. Quando se junta 100 
pontos, cada participante pode esco-
lher um “prêmio”. Conforme a série 
avança, nós vamos descobrindo mais 
informações sobre Gantz, os aliens e 
outras coisas.

Um dos grandes trunfos da série é o 
desenvolvimento dos seus persona-
gens. Kei, protagonista, é um jovem 
amargurado e cínico por causa do 
mundo em que vive. Com o tem-
po, ele vai se reencontrando com as 
ideologias que mantinha quando era 
criança, tendo mais esperança e sen-
do mais heróico, forte e decidido. Um 
processo de amadurecimento seme-
lhante vai ocorrendo com os outros 
personagens principais do mangá.

Em termos de terror, lembre-se que 
Gantz é gore puro. Nada de censu-
ras, nada de truques de cenas pra não  
mostrar tripas escorrendo ou corpos 
sendo dilacerados. Prepare-se pra 
enfrentar a crueza sanguinolenta do 
mundo de Gantz. O mangá é actual-
mente publicado no Brasil pela Panini.

Gantz
dafuq?
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as crônicas
originais

pipoca e nanquim visite: www.pipocaenanquim.com.br

Bruno “Atrás de Você com Uma 
Faca” Zago

Coletor de Almas
@PIPOCAENANQUIM
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Lanterna Verde não é 
o nome de um perso-

nagem especifico, mas 
sim de um cargo. Existe 
a Tropa dos Lanternas 
Verdes, uma força po-
licial intergaláctica en-
carregada de patrulhar 
e proteger todo o univer-
so, composta por seres 
inteligentes oriundos 

de diversos planetas. O 
principal Lanterna Ver-
de, considerado o maior 
dentre todos, é Hal Jor-
dan, da Terra, respon-

sável pelo setor espacial 
2814.

O personagem Hal Jordan foi criado 
pelo roteirista John Broome e pelo 
desenhista Gil Kane em 1959, sob re-
quisição do editor da DC Comics Ju-
lius Schwartz. O objetivo era revitalizar 
um esquecido nicho de super-heróis 
criado em décadas anteriores, porém 
introduzindo elementos de ficção 
científica, que era uma grande ten-
dência na época. Assim, super-heróis 
antigos publicados durante a década 
de 40, ganharam uma nova roupa-
gem e foram relançados com nova 
origem, novo uniforme e outra iden-
tidade.

O primeiro personagem a passar por 

essas mudanças foi o Flash. O velo-
cista com capacete de asinhas co-
nhecido como Jay Garrick (criado em 
1940) deu lugar a Barry Allen, de uni-
forme vermelho e dourado, também 
criado por John Broome (em parceria 
com Robert Kanigher). Hal Jordan é 
a reformulação do primeiro Lanter-
na Verde, Allan Scott, cuja publica-
ção havia sido interrompida em 1948. 
Foi o início do que hoje é conhecido 
como Era de Prata dos quadrinhos.

A primeira aventura do novo Lanter-
na se deu na revista Showcase 22. Na 
história, Harold “Hal” Jordan, um pilo-
to de provas da companhia Ferris Ae-
ronáutica, é encontrado pelo anel do 
alienígena Abin Sur, membro da Tropa 
dos Lanternas Ver-
des e encarregado 
do setor 2814, cuja 
nave espacial caiu no 
planeta Terra. Trans-
portado até o mori-
bundo Abin Sur pela 
energia verde, Jordan 
é incumbido de substi-
tuí-lo na tropa e rece-
be o anel dos Lanter-
nas Verdes, a arma mais 
poderosa do universo, 
e também uma bateria 
em forma de lanterna 
ferroviária, na qual a for-
ça do anel precisava ser 
recarregada a cada 24 
horas.

Utilizando-se da luz es-
meralda do espectro 
emocional, o que corres-
ponde à força de vonta-

de de seu portador, o anel fornece o 
poder de conjurar qualquer coisa que 
a imaginação de seu detentor puder 
conceber, na forma de uma sólida 
energia verde. Concede também a 
capacidade de voar, criar campos de 
força, sobreviver no vácuo e com-
preender dialetos de qualquer es-
pécie. De posse deste artefato, Hal 
Jordan se torna um dos maiores su-
per-heróis da Terra e do universo.

Essas aventuras foram lançadas no 
Brasil em edições encadernadas 
de luxo chamadas Lanterna Verde: 
Crônicas, pela editora Panini. Até o 
momento saíram apenas dois volu-
mes, um em 2009 e outro em 2011, 

lanterna verde
as crônicas originais
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aproveitando a estreia do filme da 
Warner. O capricho editorial des-
ses álbuns é primoroso, com pa-
pel de qualidade, capa dura, boa 
diagramação, ideal para colecio-
nadores que gostam de manter 
uma bela estante. Faltou apenas 
um conteúdo extra com expli-
cações históricas da obra, nesse 
quesito temos apenas uma pági-
na no final com biografias rasas 
dos envolvidos com as histórias 
na época do lançamento.

É delicioso passar uma tarde 
conferindo essas ingênuas his-
tórias da Era de Prata. Mesmo 
sendo curtinhas, fechadas e su-
bordinadas a um rígido código 
de censura, elas transbordam 
originalidade. Dá pra imaginar 
uma criança pegando pela pri-
meira vez um quadrinho desses 
em mãos no ano de 1959, não 
teria como evitar ser comple-
tamente fisgado e sair apaixo-
nado pela revista. Aqueles se-
res de outro planeta, as naves, 
as invencionices do anel do 
Lanterna, os combates. O que 
hoje pra nós é simples, anos 
atrás era o ápice da diversão 
de jovens e até mesmo adul-
tos.

O jeito de ler esses álbuns é ab-
sorver tudo com a mentalidade do 
período em questão. Adquirir essa 
coleção achando que irá curtir rotei-
ros com complexidade e conceitos 
de hoje em dia, certamente resultará 
em decepção. Abra sua mente e seja 
testemunha de algumas das histó-
rias responsáveis por gerar grandes 
nomes e gênios da nona arte déca-
das depois, que por sua vez fizeram 
de você um leitor e colecionador de 
quadrinhos. Sim, pois muitas das HQs 
que nos divertem hoje em dia são 
pensadas por pessoas que se encan-
taram com essas páginas de Crônicas 
e outras.

O traço de Gil Kane é um show a par-

te, mesmo para 
os padrões atuais. Faço uso aqui de 
um trecho do livro Quadrinhos no 
Cinema, de autoria do trio Pipoca e 
Nanquim:

“Seu vasto conhecimento de anato-
mia, expressões faciais e perspectiva 
permitiam que explorasse ângulos 
inusitados e posições inimagináveis 
para outros desenhistas. A performan-
ce de seu Lanterna Verde durante os 
voos era graciosa e elegante, como 
os movimentos de um nadador, com 
os cabelos esvoaçantes na direção do 
vento. Sua diagramação das páginas 
fugia do comum de seis quadros re-
tangulares iguais, ele mudou a forma 
e o tamanho dos painéis para oferecer 

uma experiên-
cia mais visceral e emocional. A cena 
ditava a arte em vez de ser forçada 
a uma estrutura rígida de layout.” – 
Quadrinhos no Cinema Vol.1, págs. 
91-92

Os principais conceitos que conhe-
cemos hoje em dia do Lanterna Ver-
de foram concebidos nessas revistas. 
A Tropa, os poderes do anel, os Guar-
diões do Universo, a Bateria Central, 
o Planeta Oa, a energia verde da for-
ça de vontade, o vilão Sinestro, etc, 
tudo isso é de autoria de Broome, 
que sempre foi genial em contar his-
tórias de ficção cientifica. Hal ganha 
o anel de Abin Sur em sua história de 
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estreia, e três números depois apare-
cem os Guardiões pela primeira vez, 
já na primeira edição solo do perso-
nagem.

Toda a mitologia extraterrestre do 
herói foi ainda mais explorada (e ex-
pandida) por outros escritores após a 
década de 70, pois, mesmo com toda 
a riqueza desses elementos, no início 
suas aventuras eram mais embasadas 
no planeta Terra, em sua luta contra 
os vilões e pela conquista do coração 
de Carol Ferris (outro personagem 
com autoria de Broome), filha do di-
retor da empresa Ferris Aeronáutica, 
onde Jordan era empregado como 
piloto de provas. Das 13 histórias de 
Crônicas #1, por exemplo, somente 
duas são espaciais.

É uma penas que essa série este-
ja sendo lançada a conta-gotas aqui 
no Brasil. Em três anos tivemos ape-
nas duas publicações, e pelo andar da 
carruagem, corremos o risco de nun-
ca vermos a terceira. Na Argentina, a 
editora Planeta DeAgostini já publicou 
doze exemplares, com o mesmo es-
mero que as da Panini. Parece que os 
Hermanos dão mais valor a clássicos 
como esses.

Se você é um colecio-
nador, perceba o valor 

dessas e outras coleções 
como Biblioteca Históri-
ca Marvel e as adquira 
sem receio, pois acima 
de aventuras bobinhas 
e ingênuas, são pedras 
preciosas fora do esta-

do bruto, por terem sido 
lapidadas para esse for-
mato luxuoso. Compre, 
essa é uma publicação 
que precisa continuar.

Lanterna Verde 
Crônicas #1

Editora: Panini Comics
Autores: John Broome (roteiro) 
Gil Kane (arte)
Preço: R$ 44,00
Número de Páginas: 168
Lançamento: dezembro de 2009

Lanterna Verde 
Crônicas #2

Editora: Panini Comics
Autores: John Broome (roteiro) 
Gil Kane (arte)
Preço: R$ 48,00
Número de Páginas: 168
Lançamento: junho de 2011



56

http://el2.me/pMzG
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Nessa época do ano em que o véu entre o 

mundo dos vivos e dos mortos é fino, con-

fira  algumas dicas de proteção direto de 

Supernatural

hora da mandinga Luana “Sombra da Meia-Noite” Gonçalves
Ceifeira

@itsclicheiknow
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melhor prevenir do 
que exorcisar
“Um zumbi, uma enfer-
meira com roupas para 
lá de curtas e um pirata 
entram em um (open) 

bar...” 

O que parece ser o início de uma pia-
da sem graça que beira a indecência, na 
verdade, é uma representação do Hallo-
ween moderno. Nem todos conhecem 
esse fato, mas o que acredita-se ser a 
versão ancestral do Dia das Bruxas teve 
origem com o povo celta, centenas de 
anos antes de Cristo. Para eles, além de 
ser o marco do ano-novo celta, o dia 
31 de outubro também iniciava-se o in-
verno, um período associado à escuri-
dão e aos mortos. Eles acreditavam que 
durante essa transição de estações era 
possível entrar em contato com os que 
já não faziam parte do nosso mundo e 
algumas de suas formas de acalmar ou 
repelir esses fantasmas eram oferecer 
comida ou acender fogueiras.

Até que dá para deixar alguns doces 
para os espíritos hoje em dia, mas e se 
eles não gostarem de Sonho de Val-
sa? E se forem refinados e preferirem 
Toblerone? Você fica à mercê deles? 
Pensando no seu bem-estar físico e 
mental, caro leitor, abaixo encontram-

se diversas formas de proteção contra 
fantasmas, monstros e afins já testadas 
e aprovadas pelos caras mais peritos no 
assunto: os irmãos Winchester. 

SAL 
Proteção contra: fantasmas e demô-
nios.

Onde: círculo feito do material no 
chão; linhas em janelas, portas e larei-
ras.

Como: para se proteger, a pessoa 
deve ficar dentro do círculo ou atrás 
das linhas, que servem 
como barreiras.

Nível: Fácil.

Extra: se atirar em um espírito com 
uma bala de sal, o próprio se dissipa 
temporariamente e é 
aflingido com dores.

Importante: é preciso usar sal mineral, 
sal com iodeto é impuro e não fun-
ciona!

ÁGUA BENTA
Proteção contra: demônios.

Onde: em qualquer lugar do corpo do 
monstro.

Como: jogando o líquido em sua pele, 

colocando dentro de alguma bebida, 
utilizando uma 
seringa, abençoando a água dos 
sprinkles etc.

Nível: Médio

SÍMBOLO 
ANTI-POSSESSÃO
Proteção contra: possessão por de-
mônios.Onde: em um colar, um dese-
nho no corpo ou uma tatuagem.

Como: apenas ao ter o símbolo próxi-
mo ao corpo já funciona como repe-
lente de possessão 
demoníaca.

Nível: Médio
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ARMADILHA DO DIABO
Proteção contra: demônios.

Onde: chão, teto, tapetes e lustres.

Como: desenhe o símbolo em algum 
dos lugares acima de modo com que 
o demônio não 
esteja ciente dele e atraia-o para den-
tro da armadilha.

Nível: Difícil.

Extra: Mais eficiente que o círculo de 
sal.

PENTAGRAMA
Proteção contra: o mal.

Onde: colares, camisas, tatuagens, 
desenhos, portas, carros, revólveres 
etc.

Como: não possui um poder específi-
co, mas acredita-se proteger a pessoa 
ou o objeto de todo 
o poder do mal.

Nível: Fácil.

Extra: o Símbolo Anti-Possessão e 
a Armadilha do Diabo possuem um 
pentagrama em seus 
desenhos.

SELO ENOQUIANO
Proteção contra: anjos (eles também 
podem ser do mal!)

Onde: nas costelas.

Como: um anjo do bem deve gostar 
de você o suficiente para te ajudar 
nessa tarefa, que 
consta em entalhar dizeres na língua 
enoquiana, a angelical, em seus ossos. 
Ai.

Nível: Super-Mega-Hiper-Giga Difícil 
no estilo “Eu sou o recipiente do ar-
canjo Michael, posso parar com 
o apocalipse, mas não que-
ro, muito obrigado”.
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especial halloween

Mais dicas que 
dão medo
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Asco é uma das 
melhores palavras 
para definir Ameri-
can Horror Story. 

A definição não representa a quali-
dade ou o sucesso da série, muito 

pelo contrário, os sentimentos de des-
conforto, nojo e repulsa que as bizar-
rices jogadas na nossa cara nos cau-
sam são a explicação de um sucesso 
inovador. “Você quer que as pessoas 
fiquem um pouco fora de equilíbrio 
depois assistir a um episódio” declarou 
Falchuck, um dos criadores. A propos-
ta é simples, a cada temporada uma 
nova história de terror é contada e a 
presença dos antigos atores interpre-
tando novos personagens deixa tudo 
um pouco mais charmoso.
 
Entre o drama, o suspense, o terror e 
ainda, é claro, o sexo, AHS é uma cria-
ção dos produtores Ryan Murphy e 
Brad Falchuck, que já trabalharam jun-
tos em Glee e Nip/Tuck. Ryan queria 
mostrar um lado mais obscuro de sua 
personalidade e para isso se espelhou 
na novela Dark Shadows, da ABC, que 
quando criança sua avó o obrigava a 
assistir. É fácil perceber como pontos 
de inspiração outros grandes clássicos 
do terror como O Bebê de Rosemary 

e O Iluminado, além de detalhes mais 
sedutores, tente por exemplo, tirar o 
assovio de Kill Bill da cabeça. Os tea-
sers da segunda temporada não fica-
ram para trás e já nos fazem lembrar 
de grandes cenas como em Laranja 
Mecânica.

A primeira temporada conta a história 
dos Harmon. Pai, mãe e filha se mudam 
para uma nova casa para tentar supe-
rar juntos a traição do patriarca e a per-
da de um bebê. Ao contrário dos pla-
nos da família, a casa não parece ser o 
melhor lugar para colocar as coisas em 
ordem. Antigos empregados, vizinhos 
de anos e visitas inesperadas guardam 
segredos do sótão ao porão, literal-
mente. Cheia de terror psicológico e 
bons sustos de monstros no escuro a 
primeira história de terror americana a 
ser contada desperta o que de pior fa-
mílias diferentes podem esconder em 
uma mesma casa. Ao longo dos anos, 
os novos moradores misturam suas vi-
das frustradas a maldição do lugar, ao 
ponto de ser difícil entender se a casa 
os amaldiçoa ou se eles são tão podres 
que só suas presenças fazem da casa 
um lugar desgraçado.

Usar a fórmula do terror é a maneira 
encontrada para se criticar questões 
reais. Parte do mistério inicial é desco-
brir quem é o monstro vestido com a 
fantasia sexual de látex preta, mas aos 

Jessica Lange volta 
como Irmã Jude

Madame Rampinii
Comensal de Morte

@rampinii
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poucos vamos sendo direcionados a 
outras conexões, ao tocar em assun-
tos como infidelidade, aborto (inde-
sejado ou proposital) e falar sobre de-
pressão,  síndrome de down e crianças 
com má formação somos instigados a 
descobrir quem verdadeiramente é o 
monstro dessa história e o quanto hu-
manos eles são. 

O sobrenatural 
é apenas um de-
talhe para ligar 

tudo isso.
No dia 17 desse mês estreou a segun-
da temporada. Agora o cenário é um 
hospital psiquiátrico para criminosos 
no anos 60, American Horror Story 
- Asylum tem como proposta ir mais 
além, mais afundo do que a primeira. 
Pessoalmente, títulos que levam a pa-
lavra Asylum são presságio de coisa 
boa, com direito a terror e sexo então... 

Murphy declarou que essa nova tem-
porada é um presente para Jessica Lan-
ge, a grande estrela da primeira tempo-
rada levou para a série um Globo de 
Ouro, um Satellite Awards e um Screen 
Actors Guild Awards e uma indicação 
ao Emmy. Jessica agora interpreta Irmã 
Jude, uma sádica freira diretora da insti-
tuição. Do elenco antigo ainda veremos 
as carinhas de Zachary Quinto, o ex de-
corador gay que agora será Dr. Thred-
son, um psiquiatra e Evan Peters, o tão 
amado Tate encarna Kit, um dos inter-
nos. Lily Rabe, a mãe do bebê monstro 
também está de volta como Irmã Euni-
ce, o braço direito de Jude.

Novos atores também foram contrata-
dos, como Sarah Paulson (Grey’s Ana-
tomy), James Cromwell (Star Trek e 24 
Horas) e Joseph Fiennes (Shakespeare 
in Love  e Camelot). Mas o grande bur-
burinho ficou por conta da estrelíssima 
presença de Adam Levine, vocalista da 
banda Maroon 5 e jurado do The Voice 

USA. O belo tatuado irá interpretar Leo, 
um recém casado em lua de mel, o ca-
sal será conhecido como “Os Aman-
tes”.  Leo e sua mulher, Teresa (Jenna 
Dewan) vão passar sua lua-de-mel em 
um manicômio mal-assombrado de 
Briarcliff, o “asylum”. Os rumores é de 
que Leo será um personagem fixo da 
trama, mas para descobrir isso e muito 
mais só acompanhando a série ao lon-
go das próximas semanas.
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666
Park Avenue
É a verdade essencial 
do que somos, todos 
nós queremos algu-

ma coisa.
Terry O’Quinn, com seus olhos diabóli-
cos e seu sorriso emblemático... Gavin 
Terry Doran e sua esposa sexy, Olivia, 
interpretada por Vanessa Williams são 
dois dos grandes personagens de 666 
Park Avenue e as grandes peças da 
nova série da ABC, que você conhece-
rá agora! 

Antes uma espécie de guru espiritual 
na ilha de Lost, e agora um buraco ne-
gro do Hotel Drake… Então, quer ele-
mento mais enigmático para habitar 
um lugar misterioso, e sobrenatural? 
Mas dessa vez e ao contrário de John 
Locke, Gavin Doran é mais do que um 
simples anti-herói, agora ele é muito 
possivelmente o Anticristo. Será que 
assim, ele continuará com a mesma 
torcida, graças ao poder de seu caris-
ma?

666 Parque Avenue, que é baseado no 
romance de mesmo nome de Gabriel-
la Pierce, também reúne grandes clás-
sicos do gênero de horror, como “O 
Advogado do Diabo” , “O Iluminado”, 

“O Bebê de Rosemary”…

O show promete ser um assustador, 
sedutor de alto nível, mais um thriller 
que chega a TV e promete se centrar 
nos problemas das pessoas ricas, e 
dos contrátos diabólicos. Um cenário 
misterioso que ainda trás alguns mo-
radores curiosos… Nos seus primei-
ros minutos, a história conta sobre os 
acordos com o diabo, que aparente-
mente é Gavin, ou apenas é trabalha-
dor do mau. Mas não, ele não é o per-
sonagem principal... A protagonista é 
Jane Van Veen (Rachael Taylor), que se 
torna síndica do Hotel e se muda para 
lá com seu namorado Henry Martin 
(Dave Annable). Ela é contratada, por-
que o último do seu agora apartamen-
to, teve seu temo expirado e então se 
mudou para um lugar mais quente, 
embora na verdade, ele só tem sido 
sugado para dentro do prédio! 

Jane tem experiência arquitetônica e 
sabe como salvar um edifício histórico 
dos “atos sórdidos de Deus” ou é isso 
que eles são levados a acreditar. Se 
torna óbvio que Gavin e Olivia já tem 
planos para o casal, especialmente 
para Henry que é um advogado.

Os outros residente de Drake são o dra-
maturgo Brian (Robert Buckley) e sua 

Jéssica “Está na Sua Hora” Pagliai
Assine aqui

@JehPagliai
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esforçada esposa, a fotógrafa Louise 
(Mercedes Masohn). Ele, deveria estar 
trabalhando no seu roteiro de sua nova 
peça, chamada “Disappearing Ink”, mas 
ao invés disso assiste sua vizinha Alexis 
(Helena Mattsson), se despir. Mas quan-
do Louise perde sua assistente, acaba 
contratando Alexis para a substituir, para 
desespero (ou não) de seu marido nerd 
cute, como o chama.  Nona (Samantha 
Logan), aparentemente rouba bugigan-
gas dos inquilinos do Drake, porem há 
algo mais… A garota tem o poder de, ao 
tocar nos objectos prever o futuro das 
pessoa o qual o pertence. Ela já raptou 
o colar de Jane, abotoaduras de Henry 
e o que viu está longe de ser um final 
feliz. E ainda, o recepcionista Tony (Erik 
Palladino) que planejava ser promovido 
e se tornar síndico, até a chegada de 
Jane e Henry. Seu ciúme pode se tornar 
um problema futuramente? Veremos… 

Coisas ruins acontecem com pessoas 
que não vivem de acordo com a suas 
parte do negócio, alem de sabermos 
que não é brando sobre prazos por isso 
quando seu contrato acaba não há re-
novação, mas ele está disposto a mudar 
suas regras como ele vai, quando quer 
que você faça alguma coisa que o con-
vém. 

E são poucos os patrão 
melhores que Gavin, 

não?

Enfim, a série parece estar se moven-
do muito rápido até agora, mas você 
sabe como essas coisas são, eles con-
seguem nos prender temporada após 
temporada... Ou, pior, eles podem nos 
amarrar ao longo da história até ser 
cancelado, sem termos todas as per-
guntas esclarecidas…

Então nos resta torcer para que a ABC 
e os produtores deixem 666 Park Ave-
nue o mais perto do céu ou inferno 
possível. Ou apenas, peço que não nos 
deixe no purgatório! 
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zumbis
+ anime

animes

Tayná Braaaaaaaains Tavares
Comedora de Cérebros

@taynatavares



66

S 
e você acha que os zumbis só 
invadiram o mundo através de 
filmes, séries, HQs e jogos, sabia 

que você está enganado. Eles tam-
bém conseguiram invadir o continen-
te oriental, e o grande disseminador 
desse vírus por lá é Highschool of the 
Dead.

Baseado no mangá homônimo e 
com a mesma quantidade de pei-
tos, calcinhas e violência, Highs-
chool of the Dead, HOTD, para 
os mais íntimos e aqueles com 

preguiça de escrever, é um anime 
que conta a história de um grupo 
de estudantes tentando sobrevi-

ver a um apocalipse zumbi.

Grab your weapon!

Tudo começa com nosso protago-
nista, o jovem Takashi, e seu costu-
meiro chororo nas escadas da escola 
por ser sido trocado por sua amiga de 
infância. Tudo seguia conforme a ro-
tina até ele perceber a movimentação 
dos professores no portão da esco-
la, e tudo vira uma zona quando um 
sujeito estranho ataca os professores, 
que se levantam depois de mortos e 
passam a atacar uns aos outros.

Pressentindo o perigo e o caos, Ta-
kashi imediatamente vai atrás de Rei, 
sua amiga de infância e seu namora-
do, tentando fugir da confusão que 
foi instaurada, porque a essa altura do 
campeonato, os outros alunos tam-
bém pressentiram o perigo e também 
começaram a correr por suas vidas. 

Depois desse caos inicial, Takashi e Rei 
encontram alguns amigos e conheci-
dos que se juntarão ao grupo, como 
a enfermeira Shizuka, Saeko, a capi-

tã do time de kendô, Kouta, o otaku 
viciado em armas, Saya, a presidente 
de classe, e a fofíssima e meiga Alice, 
uma garotinha que eles salvaram dos 
zumbis.  

Com o grupo formado, eles decidem 
procurar um lugar seguro para sobre-
viver antes de começarem a procurar 
por seus pais, e é a partir dessa jor-
nada que podemos ver os dilemas já 
conhecidos das histórias de zumbis 
como o matar pessoas conhecidas e 
o que seria exatamente um lugar se-
guro já que cada dia passa a ser vivido 
como se pudesse ser o último.  

Mesmo com apenas 12 episó-
dios, o anime de Highschool 
of the Dead conseguiu agra-
dar bastante o público, além de 
contar com os dilemas de um 
apocalipse zumbi, com toda 
violência e litros de sangue dis-
poníveis para o gênero, o ani-
me conta com personagens 
carismáticos, e podemos ver 
a evolução dos mesmos ao 
longo da história, como por 
exemplo, se antes eles questio-
navam o fato de matar os zum-
bis, depois de um tempo isso passa 
a ser rotina vida deles, tão comum 
como acordar. Ainda falando sobre 
os personagens, quando femininos, 
eles costumam ser bem avantajados, 
e o anime não te deixa esquecer esse 
detalhe, dando bastante ênfase a eles 
em diversos ângulos. 

Todo armamento e equipamentos 
utilizados pelos personagens são 
absurdamente fieis a realidade, não 
existe nenhuma BFG 9000 (desculpa 
Doom), o criador da série é um faná-
tico por armas, helicópteros e pro-
vavelmente qualquer outro tipo de 
material militar, por isso eles foram 

detalhados minuciosamente. 

Como qualquer animação japonesa, 
existem pequenos absurdos “literá-
rios”, como quando o Takashi usa os 
peitos da Rei como apoio para a arma 
e a bala passa entre os peitos da Saeko 
enquanto a mesma faz uma pirueta, 
mas até mesmo esses detalhes fazem 
do anime ainda mais especial, seu 
único grande defeito é a quantidade 
de animes e a tão esperada segunda 
temporada, que não tem previsão de 
ser lançada, apenas boatos. 

Eles invadiram o oriente
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68

multiverso

participe!

O 
Multiverso é um blog interno 
do Supernovo, que pinta na 
SuperMag como uma espécie 

de coluna. A ideia da inciativa é simples: 
promover um exercício de criatividade 
com os leitores e os colaboradores do 
Supernovo.

Em todo começo de mês, um novo 
cenário “E se” é publicado no Super-
novo. Coisas como “E se o céu fosse 
vermelho?” ou “E se a Terra parasse de 
girar?”. Nesses cenários, nós aprofun-
damos o tema e tentamos imaginar 
como seria o mundo nessas condi-
ções. Depois disso, nós passamos a 
bola para vocês leitores, para que vo-
cês imaginem povoem esses mundos 
com histórias próprias, todas publica-
das no Supernovo.

O cenário desse mês é o “E se nossa 
vida fosse uma sessão de RPG?”, o que 
deve proporcionar uma liberdade cria-
tiva bem grande pra todos vocês. Pe-
guem seus dados, suas fichas e vamos 
lá!

E se a nossa 
vida fosse 

uma sessão 
de RPG?

Leco, o Extripador
Torturador Oficial

@leco90
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Aah, o RPG. Não a bazu-
ca, não o método de 
reeducação postural 
global, mas sim o tipo 

de jogo mais injustiçado 
desse Brasilzão. Infeliz-
mente, nós precisamos 
de um pouco de teoria 

aqui, pra contextualizar 
bem para quem nunca 

jogou RPG.

Se você não sabe o que é RPG, nunca 
jogou ou tem uma ideia vaga mas real-
mente não conhece direito a bagaça, 
siga lendo. Se você já é um nerd do 
lado negro da força e manja de RPG, 
pode pular essa parte do texto. Ou 
não, todo mundo sabe que você cur-
te ler tudo que eu escrevo. Quem não 
curte?

Então vamos lá.

O RPG basicamente nasceu de uma 
mistura curiosa. Um pouco (talvez mais 
do que “um pouco”) antes dos anos 
60, o teatro de improviso e os jogos de 
tabuleiro (War, Banco Imobiliário, etc) 
estavam bem populares. Não demo-
rou muito para alguém efectivamente 
misturar os dois.
Quem teve a ideia primeiro foram dois 

dos maiores ídolos da cultura nerd 
mundial: Dave Arneson e Gary Gigax. 
Os dois basicamente juntaram essa 
coisa de teatro de improviso com jo-
gos de tabuleiro, adicionaram fanta-
sia medieval e temperaram com esse 
ranço nerd que afasta a mulherada e, 
tcharan, nascia o Dungeons and Dra-
gons, o sistema de RPG mais famosos 
de todos os universos. Depois disso, a 
parada foi se popularizando, se popu-
larizando, sendo culpada por assassi-
nos estranhos, se popularizando até 
chegarmos ao ponto de hoje, onde o 
RPG é adorado por multidões e consi-
derado um esporte olímpico da maior 
relevância. Hahaha, RPG e esporte, 
numa mesma frase. Desculpem, vou 
falar sério.

Você deve estar se perguntando como 
se joga esse tal RPG. Para uma sessão 
de RPG, você precisa de 3 elementos: 
Cenário, Mestre e Jogadores.

O Cenário é, basicamente, o “mundo” 
onde o jogo vai acontecer. É uma es-
pécie de realidade onde ocorre o jogo, 
com suas próprias regras, passado, 
presente e futuro, organização política 
e coisas do tipo. O mais famoso ce-
nário, como já dito, é o Dungeon and 
Dragons, que é um cenário de fantasia 
medieval com guerreiros, princesas, 
elfos, magos e dragões. Para quem 
gosta de coisas mais góticas, existe 
o Vampiros (que coloca vampiros na 
época contemporânea), existe o De-

fensores de Tóquio para os fãs de cul-
tura japonesa, etc. você próprio pode 
criar um cenário se quiser.

O Mestre é o responsável por “narrar” o 
jogo. Ele cria uma aventura baseada no 
cenário escolhido e vai narrando essa 
história para os outros participantes 
“jogarem”.

Por fim, os Jogadores. Cada jogador 
cria um personagem nesse cenário es-
colhido e o interpreta dentro da aven-
tura narrada pelo Mestre. Para isso, os 
jogadores possuem alguns dados e fi-
chas à disposição. Por exemplo, ima-
gine que estamos jogando uma sessão 
de Dungeon and Dragons. Eu interpre-
to um anão guerreiro conhecido pela 
sua tradição de encher a cara de be-
bida antes de partir para a guerra. Pois 
bem, estou calmamente cumprindo 
meu ritual alcoólico, quando surge um 
Orc desembestado querendo confu-
são. A partir daí, preciso descrever mi-
nhas acções, rodar alguns dados que, 
combinados com informações do 
meu personagem e do meu adversá-
rio, vão determinar quem será o ven-
cedor desse combate.

Então é isso. Mais ou menos explicado 
o que é um RPG, vamos avançar. Ah, 
uma coisa: Você não precisa vender 
a sua alma pro Diabo pra poder jogar. 
Mas se você fizer, você ganha uma es-
pada vorpal +6 que é irada!

você
tem dado
em casa?

Leandro de Barros
editor

@leco90
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Alguma vez você já sentiu que 
era uma espécie de marione-
te do destino? Seja tendo de 

reagir à aspectos que fogem do pro-
gramado, seja fazendo coisas “por im-
pulso”, alguma vez você sentiu como 
se algo estivesse interferindo com as 
suas decisões? Ou que talvez algo 
que era pra dar certo, dá errado. Ou o 
contrário: algo que era pra dar certo, 
dá terrivelmente errado.

E se, afinal de contas, 
Einstein estava errado e 
Deus, literalmente, joga 
dados com o universo?

O cenário desse mês do Multiverso 
aborda isso: e se a nossa vida é uma 
sessão de RPG e nós somos persona-
gens controlados por algum tipo de 
ser? E se, em outra dimensão, existe 
um grupo de seres socialmente inap-
tos que, nesse exato momento, jogam 

uma partida de RPG conosco? E se 
nós somos personagens criados por 
algum deus-nerdão desocupado?
Eu sei o que você está pensando. “A 
vida já é um jogo de RPG onde nós in-
terpretamos nós mesmos, seu mané”. 
Talvez. Mas imagine se não somos 
nós que jogamos com a gente. E se 
alguém toma essa decisão por nós?

Olhe para seu passado nesse mo-
mento e diga-me que você não con-
segue identificar um momento onde 
tudo parecia terrivelmente errado, 
mas você conseguiu consertar tudo 
com uma ação só. Lembre de quan-
do você quebrou um vaso mas con-
seguiu ter a iluminação de culpar o 
cachorro. Ou quando você foi pego 
fazendo alguma merda na escola e 
conseguiu convencer a diretora a 
não chamar os seus pais. Olhe aten-
tamente para o seu passado e veja se 
não há um único momento da sua 
vida onde você parece ter tirado um 
20 no dado. Aquele momento onde 

tudo vai extremamente perfeito, um 
acerto incrível.

E o contrário também é válido. Me 
diga que você não tem um único 
momento da sua vida onde você 
falha tão miseravelmente que ainda 
hoje você se pergunta como foi pos-
sível algo desse tipo acontecer. Tal-
vez você tenha ido atravessar a rua e 
conseguiu fazer com que três carros 
batessem. Ou você entrou em uma 
loja de vidros e porcelanas e trope-
çou derrubando metade das estan-
tes do lugar. Nunca aconteceu um 
branco terrível numa prova?

E se esses momentos são exatamen-
te o que parecem ser: resultados ex-
tremos de uma rolagem de dado? 
Talvez o ser que joga com o seu per-
sonagem tenha tido muita sorte (ou 
muito azar) com os dados naquele 
momento. Se isso for verdade, só 
nos resta esperar não encontrar um 
mestre muito sádico por aí.

Deus não joga dados 
com o universo?
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As aplicações práticas de um cenário desse tipo são enormes. 
Um dos pontos chaves a se perguntar é: como essas partidas 
ocorreriam?
Atualmente, é possível jogar RPG de várias maneiras diferen-
tes. A mais tradicional foi a descrita acima: uma mesa, um 
Mestre e vários jogadores utilizando a imaginação e a criativi-
dade para suas partidas.

Existe também uma modalidade chamada LARPG, que nada 
mais é do que o live-action role-playing game, ou seja, um 
RPG live-action, onde os jogadores se vestem e executam as 
acções do jogo. Pra completar, existe o RPG virtual de vídeo-
games, mais familiar para algumas pessoas.

Na sua futura história, você pode aplicar qualquer um desses 
modos de jogo. Nós podemos ser descrições desses seres 
jogando em uma mesa de RPG normal. Se você gosta de fic-
ção-científica, que tal imaginar uma espécie de Matrix onde 
os jogadores se conectam e passam a viver a vida dos seus 
personagens (no caso, nós)?
Os limites para a
mbientações nesse cenário são os mesmos dos limites de um 
RPG:  você só vai até onde a sua imaginação te levar.

Se você se interessou pelo cenário, não esqueça de escrever 
o seu conto (do tamanho que você quiser), BASEADO no ce-
nário do mês e enviar para contato@supernovo.net. Nós te-
remos muito prazer em publicar a sua história no Supernovo. 

supernovo.net/blogs/multiverso

Ok, mas como eu 
posso usar esse cená-

rio numa história?
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