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Gênio do mal normalmente o mau 

caratê, agente acha que e um sujeito 

feio corpo físico normal.  

Mais que poderia falar que este e um vilão? 



Direito, razão, ajustamento, integridade, 

inteireza, retidão, equanimidade, eqüidade, 

igualdade, imparcialidade... 





Terráqueos e o que somos com a globalização 

diariamente são convidados... 

_Alguém esta caindo... 

_deve ser um boneco inflável vazando! 



Piadas...  

...Tem oras 

que é bom 

nem sorrir...  

Ainda mais quando o  mal se veste de cordeiro... 

Silhueta e avistada sobre a 

caixa d água... 

Ágüem ira 

pagar pela 

gracinha... 



Aço e corrompido... Como olhar nos olhos e 

não ver nada de bom, fria, insensível,  

...conseguiu tudo que sempre 

quis, não por ser bonita, 

“ajuda”. Mais... por entra e sair 

sem ser vista. 



...Apenas; fracos, mal, calamidade, 

epidemia, absinto, aflição, agonia, 

atormentação, amargura,  

Cruel, daninho,maligno 

mal-de-lázaro,  



Comércio, fora, víspe-

re, rua, via, avenida, 

canal... 

urbe, bairro, loca-

lidade, paróquia... 

brasserie, brasiologia, brasilólogo, 

brasilológico, brasilógrafo, brasilo-

gráfico, brasilografia,  

Condição, forma, disposição, modo, situa-

ção, governo, império, reich, reino, inventá-

rio, registro, situação, Nível, Parada, es-

plendor, grandiosidade, luxo, magnificên-

cia, ostentação, praça, riqueza, ruído 





_E piada? Nos, somos os mais poderosos 

do universo infinito e estamos com medo 

de um terráqueo sem poderes?  

_Não e esta a 

questão! 

_que meios, onde? E como achar?  

_E verdade!   



...Gênio do mal de mente brilhante  

mais  sinistro.  

_talvez fora da terra? _bem pensado!  

_mais onde?  



Ordinariamente  infesta temente corja de  

Abutre...   

...benigno escroto 



Ordinariamente  infesta temente corja de  

Abutre...   

...benigno escroto 

_Veja bem, 

meus amigos... 



_Que nada! São 

pessoas do evento! 

_Ei! Sai de perto isso e perigoso!  



.O.l.t.r.o.2222-Homem de outro planeta:  

Poderia ate começa com... 

...Se não fosse a serie-

dade da Black–X1 



_ O que esta havendo? 



_ tá na cara 

que e coisa 

das casas Ba-

hia! 

_Eu é que não vou ficar aqui para ver as 

promoções! 



...Eu poderia fazer braços e pernas 

por que não me pede? 

Parece 

não con-

fia na tec-

nologia 

que ha-

bilmente 

manuseia 

com ma-

estria... 



_cara! 

Veja lá 

meu! 

_vou marca este momento ninguém vai crê! 



Seria o obvio, 

mais...  

sempre e captura-

do nas mais ridícu-

las situações... 

Tão poderoso e 

nenhum celebro... 



Os demais foram 

fácil nunca se viram 

sem poderes, entra-

ram em choque! 

Não parece tão perigoso assim! 

Não o provoque,  

...ate com seus poderes neutraliza-

dos ele em si, já é lunaticamente 

de alta periculosidade. 



A o se aproxima do 

corpo já sem vida! 

_Eu sou a lei! 

Os moradores cansados de tantos 

assaltos, os militares de prender... 





Corrida contra o tem-

po parece absurdo ter-

ráqueo com intelecto 

superior?  Na terra x1  

Nosso retorna-

do de tempo 

não descobriu 

nada! 

_O u o gordo/

velho pode fica 

novo?  

_Ilusão?  

Na terra x1 só o Alienígena/ Estrangeiro... 

Pinhopinho achava-se o único! 



As nanós massa chip tecnologia molecular 

coletivas do traje do Capitão Brasil se ex-

pande para manter  o ser no interior 

Consciente  

...assim evitando 

que Sinta o golpe 

de seu oponente. 



O primeiro a ver foi o cachorro, 

simultaneamente as pessoas de 

passagem, viajando, passeando, 

indo pro trabalho, indo e vindo 

de um evento, shopping,  



...turismo, internacional, globali-

zado, sim o olho da natureza vis-

lumbrou,a humanidade mal crê, 

que seja real, com tamanha e co-

lossal, diâmetro, congelar 

"parados" no tempo minuto an-

tes de generaliza o pânico geral. 





Em quanto rapidinho tenta entender o que 

esta acontecendo, Velocidade atravessa  

urbanamente a metrópole a procura da 

bomba  temporal. 



Hoje trinta e um de dezem-

bro de 2014. São Paulo. Bra-

sil.  Alegria contagiante em 

meio a  tumultuada festivida-

de mal sentem o vento  rela-

cionado a  movimento invisí-

vel da correria... 



Os super-heróis  do QG Supre-

mo –X1, Escritório SH X1 - 1º 

andar e 2º andar, Supõe ser dis-

positivo   neutralizado, inibi-

dor, camuflado de ocultação, ? 



Eu o encontrarei 

o responsável 

por trás deste a-

taque a os trajes 

coloridos e porei 

fim! 

Que loucura e 

esta? Eu não 

consigo me 

manter no ar? 

A o redor do mundo uma onda neutralizante, 

em pleno ar, direto para morte, muitos seres 

que naquele exato, se encontrava em voou! 



**Laboratório de pesquisa -

. H.E.R.O.I.T.E. 

* 

...No 



O culto entre os prédios o mal fica a espreitar... 

Sua infância 

foi  boa...  

...que hoje seria um dos bandidos? 

quem poderia i-

magina... 

México... 



bomba tempo-

ral, a perda...  

...foi só uma distração! _E isso ai Mistocropto! 

temporário, 

O trator robô e a  

dos poderes dos 

poderosos... 





_Mobilizamos 

todos os super 

seres para des-

cobrir como e 

onde estar o 

causador,  

_neutralizador 

de poderes,  

_e qualquer 

cidadão que 

ver algo fo-

ra do co-

mum! 


