
Catálogo de lançamentos dos produtos de maio de 2018 

 

PRIME, GOLD EDITION e BOOKS 

 

• 11 de maio 

 

HELLBOY – ESTRANHAS MISSÕES  

Roteiro:  vários Arte: Mike Mignola 

Mythos Books Capa dura 

216 páginas • p&b Formato: 16x23 cm 

Preço: R$ 49,90 ISBN: 978-85-7867-308-6 

 

Prepare-se para incríveis histórias e novas visões de Hellboy num 

livro ilustrado por Mike Mignola e escrito por alguns dos melhores 

autores do terror, de mistério e dos quadrinhos: Greg Rucka (Mulher-

Maravilha), Stephen R. Bissette (Monstro do Pântano), Nancy Holder 

(Bruxaria — Wicked Volume 1), Chet Williamson (Aliens) e muitos 

outros. Acompanhe Hellboy enquanto ele enfrenta criaturas 

místicas, seres bizarros, entes mitológicos e demônios em aventuras 

ambientadas por todo o globo, em momentos diversos da sua vida 

de agente do Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal! 

 

 

• 14 de maio 

 

ORKS SOLEIL 

Roteiro:  Nicolas Tackian Arte: Nicolas Guenet 

Edição de Luxo Capa dura 

116 páginas • Cores Formato Gold: 23,4 x 32,3 cm 

Preço: R$ 84,90 ISBN: 978-85-7867-301-7 

 



ORKS EM GUERRA PARA PRESERVAR SEU POVO E A FLORESTA PRIMORDIAL! 

Na graphic novel Orks, com roteiros de Nicolas Tackian e arte de 

Nicolas Guenet, as criaturas não são os tradicionais vilões como 

nas obras de Tolkien e outros autores. Estes orks podem ser 

violentos e bárbaros, mas também são profundamente ligados ao 

planeta e à natureza, tentando preservar seus costumes 

ancestrais. Já os humanos são o grande flagelo do planeta. 

Expansionistas, conquistadores, escravizam as raças antigas com 

a ajuda de anões e suas terríveis máquinas de guerra. E a situação 

piora muito quando as raças ameaçadas (que influem os elfos) 

entram em um sangrento conflito para definir o destino do 

mundo! 

 

 

 

HEROI NENHUM AVATAR 

Roteiro:  Warren Ellis Arte: Juan José Ryp 

Edição de Luxo Capa dura 

196 páginas • Cores Formato: 17 x 26 cm 

Preço: R$ 69,90 ISBN: 978-85-7867-300-0 

 

SER SUPER É UMA DROGA! 

Após Verão Negro, Warren Ellis segue sua empreitada de desconstruir o mito dos super-heróis 

em uma nova parceria com o desenhista Juan José Ryp. Em Herói Nenhum, o autor apresenta 

um mundo onde os super-humanos existem desde os anos 1960. 

Criados pelo arrogante cientista Carrick Masterson com o uso da 

droga FX7, um psicodélico capaz de conceder poderes incríveis. Mas 

Carrick e sua organização Linha de Frente está sob a ataque e ele 

decide recrutar um novo membro: Joshua Carver. Joshua quer se 

tornar um herói a qualquer custo, mas tanto ele quanto Carrick 

escondem segredos que podem abalar o mundo. Ser um super requer 

um grande sacrifício e o mundo real nem sempre é tão preto no 

branco como nos quadrinhos. 

 

 

• 18 de maio 

 

As Crônicas de Conan Vol. 02 DARK HORSE 

Roteiro: Roy Thomas Arte: Barry Windsor-Smith e Sal Buscema 

Edição de Luxo Capa dura 



156 páginas • Cores Formato álbum: 18,5 x 27,5 cm 

Preço: R$ 79,90 ISBN: 978-85-7867-326-0 

 

OS CLÁSSICOS CONTINUAM 

Muito antes de conquistar o trono do mais poderoso reino 

de seus dias, Conan da Ciméria viajou pelo mundo 

hiboriano em busca de aventuras e emoções, enquanto 

assegurava seus meios de sustento como um ladrão.                

Ainda adolescente, imaturo e inexperiente no trato com os 

povos civilizados, ele trilhava uma perigosa vereda repleta 

de ameaças tanto mundanas quanto sobrenaturais. 

Porém, a despeito de seus esforços para manipular ou 

aniquilar o Cimério, os inimigos logo descobriam que não 

era nada fácil dominar ou exterminar aquele jovem 

indomável. Ao contrário, mais provável seria que 

acabassem decretando a própria sina em um fatídico 

encontro com a espada implacável do Gigante de Bronze! 

No segundo volume de As Crônicas de Conan, a Mythos 

Editora apresenta mais um leque de quadrinhos 

memoráveis escritos pelo mestre Roy Thomas e 

maravilhosamente ilustrados por Barry Windsor-Smith. 

 

 

 

 

 

 

Réquiem – Volume 01 GLÉNAT 

Roteiro: Pat Mills Arte: Olivier Ledroit 

Edição de Luxo Capa dura 

172 Páginas • Cores Formato Gold: 24 x 32 cm 

Preço: R$ 99,90 ISBN: 978-85-7867-302-4 

 

Um Game of Thrones para adultos! 



Em Réquiem – O Cavaleiro Vampiro, alto é baixo, frente é 

verso, mal é bem. No mundo de Ressurreição a ordem natural 

das coisas segue em um bizarro fluxo invertido, distorcido e 

pervertido. A passagem do tempo faz seus habitantes 

rejuvenescerem, drogas e tudo o que faz mal é permitido, 

enquanto o progresso é algo proibido. É nesse pós-vida que o 

soldado nazista Heinrich Augsburg renasce após ter morrido no 

front da Rússia, em 1944. Lá ele descobre uma “civilização” de 

pessoas que renasceram como Lobisomens, Zumbis, 

Demônios, Vampiros e outras formas fantásticas, tudo 

dependendo de suas vidas anteriores na Terra. Como um 

sugador de sangue, ele acaba sendo alistado para se tornar um 

Cavaleiro Vampiro, um guerreiro que mantém a “caótica 

ordem” desta realidade. O superácido roteirista britânico Pat Mills, um dos criadores da 2000AD, 

se junta ao consagrado desenhista Olivier Ledroit para criar uma das sagas mais Heavy Metal da 

história dos quadrinhos! 

 

 

• 25 de maio 

 

Superdeus AVATAR 

Roteiro:  Warren Ellis Arte: Garrie Gastonny 

Edição de Luxo Capa dura 

132 Páginas • Cores Formato: 17 x 26 cm 

Preço: R$ 59,90 ISBN: 978-85-7867-303-1 

 

Deuses criados pela ciência na mais letal corrida armamentista do mundo 

Superdeus fecha a trindade espiritual da série de “Desconstrução 

dos Super-Heróis” por Warren Eliss, que começou com Verão 

Negro e seguiu com Herói Nenhum. A história acompanha os 

relatos do Doutor Simon Reddin sobre diversas experiências 

humanas ao redor do mundo durante as últimas décadas, tudo 

para criar seres superiores a humanidade.  Aos poucos, estes 

superseres vão se descobrindo como deuses e entram em rota de 

colisão, num conflito que irá moldar o futuro da Terra para 

sempre.   

Em Superdeus, Ellis aborda uma faceta que poucas histórias de 

super-heróis chegam a tocar: a ligação entre entidades 

superpoderosas dos quadrinhos com a parte da natureza humana 

que impele a adoração a divindades. Tudo isso junto com o 

conhecimento científico, místico e tecnológico que são marcas registradas do autor, unindo-se 

ao ilustrador Garrie Gastonny para criar este mundo caótico onde não se é possível diferenciar 

a noção de superser da noção de deus. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BONELLI 

 

• 2 de maio nas bancas 

 

Aventuras de Uma Criminóloga Julia Kendall 134 

Roteiro: Giancarlo Berardi e Lorenzo 
Calza 

Arte: Claudio Piccoli e Ernesto Michelazzo 
 

Formato: 13,5 x 17,6 cm R$24,90 

260 Páginas • PB EAN-13 - 9772316186006 

 

ILEGÍTIMO 

Uma maldição parece ter atingido a família 

Davidson: um após o outro, seus membros morrem 

nas circunstâncias mais diversas. Há suicidas, 

acidentes de trânsito e overdose. Mas Júlia suspeita 

que alguém está fazendo de tudo para tirar os 

Davidsons do caminho! Acompanhada pelo agente 

Callaghan, ela começa a investigar para identificar 

aquele que poderia ser um perigoso assassino em 

série! 

O COLECIONADOR DE ESCALPOS 

Um policial a cavalo é morto e escalpado em um 

parque de Garden City... terá sido um pele-vermelha 

o criminoso? A imprensa logo o batiza de Índio Joe e, 

depois de um segundo homicídio idêntico, começa a 

caçada ao assassino serial. A investigação se 

concentra nos ambientes frequentados pelos nativos 

americanos e Júlia pede ajuda ao seu ex-namorado 

de sangue cherokee, Jeffrey Noah. 

 

 

 

• 4 de maio nas bancas 

 

Dylan Dog Graphic Novel 01 

Roteiro: Roberto Recchioni Arte: Gigi Cavenago 

Formato: 21 x 29 cm R$64,90 

                                108 Páginas • Cores ISBN: 978-85-7867-317-8 

 



MATER DOLOROSA 

Quando Dylan Dog sente de novo os sintomas do mal obscuro 

que quase o matou há alguns anos, entende que Mater Morbi, 

a mãe das doenças, voltou e que terá de mergulhar em um 

mar de dor, à procura de si mesmo e para procurar segredos 

de seu passado e do seu presente. Xabaras, Morgana, o 

galeão, o ex-inspetor Bloch, Groucho, Moonlight, os mortos-

vivos, Mater Morbi... não faltará ninguém a esta festa de 

morte, numa história colorida, elaborada para celebrar os 

trinta anos de publicação do Investigador do Pesadelo. 

 

 

 

 

Tex Coleção 452 

Roteiro: Claudio Nizzi  Arte: Fernando Fusco 

Formato: 13,5 x 17,6 cm R$9,90 

                                116 Páginas • PB EAN-13 – 9770104324005 

 

A CARTA QUEIMADA 

Os capangas do rancheiro criminoso Burnette matam um pony 

express e interceptam a carta que o ranger Pat Milland, antes de 

ser assassinado, havia despachado ao comando de Phoenix. Tex 

vai a Santa Rosa investigar a morte do colega, trucidado de forma 

covarde porque havia descoberto um lucrativo tráfico de armas 

com o México. 

 

 

 

 

 

• 10 de maio nas bancas 

 

Nick Raider Volume 01 

Roteiro: Claudio Nizzi  Arte: Mario Rossi 

Formato: 16 x 21 cm R$26,90 

                                100 Páginas • PB ISBN: 978-85-7867-318-5 

 



A QUARTA TESTEMUNHA 

Max Random, do FBI, amigo do capitão Vance, pede a colaboração 

da Divisão de Homicídios, em particular de Nick Raider, para uma 

missão delicada: transferir a senhorita Wilson, quarta e última 

testemunha que sobreviveu a intrigantes atentados e que deverá 

depor em um importante processo da Máfia, em Los Angeles. Os 

dois deverão atravessar os Estados Unidos fingindo ser marido e 

mulher em viagem de núpcias. Mas no FBI há um espião que coloca 

os matadores da Cosa Nostra no rastro da dupla, e a lua de mel do 

casal se revela muito amarga! 

 

 

 

• 17 de maio nas bancas  

 

Tex Ouro 96 

Roteiro: Claudio Nizzi  Arte: Fábio Civitelli 

Formato: 13,5 x 17,6 cm R$24,90 

                                228 Páginas • PB EAN-13 - 9781598167252 

 

O SEGREDO DO TÚMULO 

 

O arqueólogo inglês Archibald Lovestock organiza uma 

expedição para explorar as ruínas do pueblo de Avatay. Porém, 

um de seus contratados é o bandido Link Miller, que pretende 

roubá-lo e matá-lo. Além disso, os índios hopes, liderados pelo 

jovem Tumak, querem impedir que os túmulos de seus 

antepassados sejam violados. Então, Tex e seus pards se dirigem 

ao pueblo para impedir um confronto sangrento entre índios e 

brancos. 

 

 

 

• 18 de maio nas bancas 

 

Zagor 178 

Roteiro: Moreno Buratini  Arte: Roberto Piere e Giuliano Piccininno 

Formato: 13,5 x 17,6 cm R$22,90 



                                196 Páginas • PB EAN-13 - 9771122534681 

 

A expedição de socorro que partiu da ilha de Terra Nova a bordo do 

veleiro Sea Rider chega à Terra de Baffin, onde o navio Freedom, 

do capitão Forman, ficou preso no gelo por todo o inverno. Mas 

entre o grupo de socorro também embarcou um traidor 

encarregado de sabotar a missão, e ele coloca Zagor e seus 

companheiros sobre um iceberg que se quebra e diminui cada vez 

mais de tamanho. Como eles poderão se salvar?  

Em seguida, na viagem de retorno a Darkwood, o Espírito da 

Machadinha e Chico cruzam com uma família de imigrantes 

irlandeses a quem pedem hospedagem, mas acabam envolvidos 

em uma trama obscura, ligada à vingança de uma misteriosa seita 

de homens mascarados, os servos de Cromm! 

 

 

• 21 de maio nas bancas 

 

Tex Coleção 453 

Roteiro: Guido Nolitta Arte: Aurelio Galleppini 

Formato 13,5 x 17,6 cm R$9,90 

                                116 Páginas • PB EAN-13 – 9770104 324005 

 

UMA VOZ NA TEMPESTADE 

A fascinante Mavis Kimbaugh, irmã e cúmplice do bandido Ned, é 

dona de uma casa de jogos em Rock Springs, o Lady Luck. O capitão 

Taylor, perdidamente apaixonado por Mavis, trai o exército pelos 

belos olhos da mulher, contando ao irmão desta os movimentos dos 

soldados ou despistando as patrulhas, de modo que o patife possa 

limpar em santa paz todos os bancos que deseja. Os quatro pards 

juntos debelam o infame complô e provam a inocência do brigão Pat 

Mac Ryan, uma vítima casual das tramoias dos irmãos Kimbaugh. 

 

 

 

• 23 de maio nas bancas 

 

Nathan Never Volume 01 

Roteiro: Michele Medda Arte: Stefano Casini 



Formato: 16 x 21 cm R$26,90 

                                100 Páginas • PB ISBN: 978-85-7867-314-7 

 

OS OLHOS DE UM ESTRANHO 

Quem matou Hannah Owens, uma mulher só e introvertida, que 

leva uma vida aparentemente normal? É o que a única amiga da 

vítima, Lucy Vega, pede que Nathan Never descubra. Durante a 

investigação, Nathan apura, com a ajuda de Sigmund Baginov, que 

outras três mulheres que viviam sozinhas como Hannah foram 

mortas de modo semelhante. Durante a revista no apartamento 

de Hannah, Nathan é agredido por um misterioso indivíduo. Na 

pressa de fugir, o desconhecido perde uma gravação em vídeo. 

 

 

 

• 25 de maio nas bancas 

 

Tex 583 

Roteiro: Mauro Boselli Arte: Alessandro Piccinelli 

Formato: 13,5 x 17,6 cm R$9,90 

                                116 Páginas • PB EAN-13: 9770104324005 

 

A PRISIONEIRA DO DESERTO 

Lupe Velasco, a corajosa mexicana que viveu uma eletrizante 

aventura com Tex quando este era um jovem aventureiro, volta 

agora à vida de nosso herói quando Kit Willer encontra no 

deserto uma jovem mexicana desacordada e a leva à aldeia. As 

feições da garota não deixam dúvida de que só pode ser a filha 

de Lupe e Tex parte para ajudar sua velha amiga que está 

prisioneira de seu tirânico marido. 

 

 

 

 

 

 


