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1. GOLD, PRIME e BOOKS 
 

a. Lançamentos de 20 de junho de 2018 
 

i. Hellboy e o B.P.D.P.: 1953 
 

Roteiros: Mike Mignola & Chris 
Roberson 

Arte: Ben Stenbeck, Paolo Rivera, Joe 
Rivera, Michael Walsh 

Edição de Luxo Capa dura 

172 páginas • Cores Formato: 17 x 26 cm 

Preço: R$ 69,90 ISBN: 978-85-7867-325-3 

 

HELLBOY E PROF. “BRUM”: OS CAÇA-FANTASMAS! 

 

Em 1953, acompanhando o professor Bruttenholm, 

Hellboy desfrutou uma divertida visita à Inglaterra. Ou 

melhor, divertida para ele, pois nenhum outro turista 

seria capaz de se divertir caçando fantasmas e outras 

entidades horrendas do folclore britânico! 

HELLBOY E O B.P.D.P. é uma coleção criada para 

preencher lacunas do passado mostrando, em 

aventuras inéditas, as missões que transformaram 

Hellboy no maior investigador de ameaças 

sobrenaturais do mundo. Neste volume, a Mythos 

Books apresenta os cinco capítulos de 1953, a 

minissérie na qual acompanhamos o segundo ano do 

HB como agente do Bureau de Pesquisas e Defesa 

Paranormal. 

Com roteiros do sempre genial Mike Mignola em parceria com seu novo coescritor, Chris 

Roberson (o criador de I-Zombie, série de grande sucesso nos quadrinhos e na TV), esta edição 

reúne uma seleção de artistas: Ben Stenbeck (Frankenstein: Entre o Céu e o Inferno), Michael 

Walsh (Vingadores Secretos) e Paolo Rivera (Demolidor), o fabuloso ilustrador contemplado com 

o prêmio Eisner, o "Oscar" dos quadrinhos. 

 •••••  

"Em alguma aventura passada, Hellboy mencionou um período muito feliz que ele e Trevor 

Bruttenholm passaram na Inglaterra, caçando fantasmas ou coisa parecida. Eu queria muito 

contar essa história, mostrar aos leitores os profundos laços afetivos entre o professor 'Brum’ e 

o HB (uma genuína relação de pai e filho). Para a minha alegria, o momento chegou." 

• MIKE MIGNOLA 
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“O que eu mais adoro em Hellboy é o extremo zelo dedicado a esta publicação nestes 24 anos 

de existência. Se houver uma única aventura ruim do HB, ainda não me deparei com ela. 

Portanto, esta chance de me tornar parte deste legado só poderia me encher de orgulho, eu me 

sinto verdadeiramente honrado.” 

• PAOLO RIVERA 

 

 

ii. Okko – O Ciclo da Água 
 

Roteiro e arte: HUB Roteiro e arte: HUB 

Edição de Luxo Capa dura 

100 páginas • Cores Formato: 24x32 cm 

Preço: R$ 79,90 ISBN: 978-85-7867-337-6 

 

Uma exótica e fantástica versão do Japão feudal! 

 

O místico Império de Japão é uma terra de samurais, 

katanas, deuses e magias, que não deixa de ter sua 

semelhança com a Terra do Sol Nascente. Na Era 

Asagiri, também chamada de Tempo das Neblinas, 

inúmeros clãs lutam para conquistar todo o país, 

causando inúmeros conflitos que assolam a nação. 

Longe dos campos de batalha, Okko, ronin 

excepcionalmente habilidoso, lidera um grupo de 

caçadores de demônios. Quando a irmã do jovem 

Tikku, a gueixa Pequena Carpa é raptada por piratas, o 

jovem pescador convence o bando a ajudá-lo, mas 

essa busca os levará para o centro de uma grande 

aventura.  
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iii. Depois do Fim do Mundo 
 

Roteiro:  John Byrne Arte: John Byrne 

Edição de Luxo Capa dura 

108 páginas • Cores Formato: 17x26 cm 

Preço: R$ 59,90 ISBN: 978-85-7867-333-8 

 

 

O lendário John Byrne mostra o fim e o recomeço da 

humanidade! 

 

Em Depois do Fim do Mundo uma imensa erupção solar 

atinge a Terra, queimando boa parte dos campos, 

matando bilhões de pessoas e destruindo a sociedade 

como conhecemos. A partir daí seguimos um grupo de 

astronautas que retorna ao planeta. A tripulação precisa 

lidar com remanescentes do exército, prisioneiros 

amotinados e até algumas ameaças do Brasil para 

poderem reconstruir a civilização na Terra. Depois do Fim 

do Mundo de Byrne é uma aventura cataclísmica, que 

mostra que a perseverança humana pode superar até 

mesmo o final dos tempos. 
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iv. Capitão Stone – O Capitão Stone Está Desaparecido 
 

Roteiro:  Liam Sharp e Christina 
McCormack 

Arte: Liam Sharp 
 

Edição de Luxo Capa dura 

196 páginas • Cores Formato: 17x26 cm 

Preço: R$ 71,90 ISBN: 978-85-7867-332-1 

 

Como o maior herói da Terra pode ter desaparecido 

assim?  

 

O que aconteceu com o maior (e único) herói do mundo, 

depois de cair em desgraça e sumir misteriosamente? 

Esta é a premissa de O Que Aconteceu com o Capitão 

Stone?, obra do desenhista/roteirista Liam Sharp. Esta 

belíssima HQ analisa o impacto do mito heroico na 

cultura pop, ao mesmo tempo em que homenageia as 

inspirações do autor: nomes como Sam Kieth, Dave 

McKean, Bill Sienkiewicz, Jim Lee, Simon Bisley e muitos 

outros.  Mergulhe de cabeça nessa complexa leitura e 

descubra o porquê Capitão Stone desapareceu. 
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2. BONELLI 
 

a. Lançamento de 08 de junho de 2018 
 

i. Tex Graphic Novel #05 
 

Roteiro: Mauro Boselli Arte: Stefano Andreucci 

Formato 20,5 x 27,5 cm 52 páginas • Cores 

Preço: R$ 29,90 ISBN: 978-85-7867-321-5 

 

O VINGADOR 

 

Do outro lado do Rio Grande, Tex justiçou os assassinos de seu 

pai. Mas um poderoso rancheiro, aliado dos facínoras, coloca 

uma recompensa pela cabeça do rapaz. Caçado por pistoleiros 

e xerifes corruptos, o jovem caubói atravessa de novo a 

fronteira em busca do feroz bandido Juan Cortina, numa 

audaciosa aventura sem tréguas ou paradas para recuperar o 

fôlego, nas terras ardentes do Velho Oeste. 

 

 

 

ii. Tex Coleção 454 
 

Roteiro: Decio Canzio Arte: Fernando Fusco 

Formato: 13,5 x 17,6 cm 116 páginas • P&B 

R$ 9,90 EAN 13 - 9770104324005 

 

O OURO DE KLAATU 

 

Atravessando os Montes Kaibabs no inverno, Tex Willer e Kit 

Carson encontram o corpo de Paul Scofield, um mineiro que 

virou fora da lei sob as ordens de Nick Guerrero. Scofield havia 

furtado do chefe o mapa do ouro de Klaatu, uma jazida aurífera 

cuja existência se narra nas lendas dos índios do altiplano. O 

mapa desapareceu e Guerrero arma uma emboscada aos dois 

pards, convencido de que está com eles. 
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b. Lançamento de 11 de junho de 2018 
 

i. Nick Raider #02 
 

Roteiro: Giuseppe Ferrandino Arte: Gustavo Trigo 

Formato: 16 x 21 cm 100 páginas • P&B 

Preço: R$ 26,90 ISBN: 978-85-7867-323-9 

 

GOLPE DE CENA 

 

Um ladrão é surpreendido pelo senhor Carmady e sua esposa 

no momento em que está roubando selos raros do cofre do 

casal. Na briga que segue, da pistola de Carmady sai um tiro 

fatal para o próprio dono da casa. Tomado pelo pânico, o ladrão 

foge, chocado com o resultado do que deveria ser apenas um 

furto. Como o marginal não deixou rastros e ninguém assistiu 

ao desenrolar dos fatos, a maior suspeita do homicídio parece 

ser a esposa da vítima. Mas Nick, com a ajuda de Alfie, inicia 

uma investigação no mundo da filatelia, com um resultado 

improvável. 

 

c. Lançamento de 18 de junho de 2018 
 

i. Zagor Especial em Cores #03 
 

Texto: Guido Nolitta Desenhos: Galieno Ferri  

Formato: 13,5 cm x 17,6 cm 224 páginas • Cores 

R$ 34,90 ISBN 9788578673222 

 

INDIAN CIRCUS / UMA MISSÃO TRÁGICA 

 

Índios de várias tribos, inclusive Tonka, são raptados pelo patife 

Rod Mac Carthy, que os força a se exibir no Indian Circus, uma 

espécie de zoo ambulante em que os peles-vermelhas são 

tratados como animais selvagens. Na segunda HQ, o Espírito da 

Machadinha acompanha a escolta de um transporte de dinheiro, 

mas o comboio é emboscado, os militares são mortos e Zagor, 

ferido gravemente, é acusado do roubo e condenado à prisão 

perpétua. 
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ii. Tex Platinum #15 
 

Texto: Guido Nolitta Arte: Erio Nicolò 

Formato: 13,5 cm x 17,6 cm 320 páginas • P&B 

R$ 33,90 ISBN: 9788578673277 

 

MERCADORES DE MORTE 

 

Tex investiga os fatos que levaram ao assassinato do amigo e 

colega Burt Keller, que havia se infiltrado em um grupo de 

suspeitos de Elk City. Aparentemente, os maiores problemas 

são os frequentes assaltos a cargas valiosas da principal 

mineradora da região, mas também salta aos olhos do ranger 

que um perigo considerável é representado pelos traficantes 

de bebidas que envenenam os peles-vermelhas. 

 

 

 

d. Lançamento de 20 de junho de 2018 
 

i. Nathan Never #02 
 

Roteiro: Bepi Vigna Arte: Dante Bastianone 

Formato: 16 x 21 cm 100 páginas • P&B 

R$ 26,90 ISBN: 978-85-7867-324-6 

 

INFERNO! 

 

Hans Schneider, um jovem que luta pelos direitos dos 

mutados, depois de uma tentativa de assalto se esconde no 

primeiro nível. Nathan Never é encarregado pelos pais de 

Hans de levar o rapaz de volta para casa que, nesse ínterim, 

recebeu abrigo na igreja do padre Homero. Mas o agente Alfa, 

após descer até o fundo da Cidade, terá que enfrentar os 

mercenários do comandante Edwards, que caçam Hans para 

receber a recompensa que o político Franz Hoenzoller 

prometeu pela cabeça do jovem. 
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ii. Tex Coleçao 455 
 

Roteiro: Decio Canzio Arte: Fernando Fusco 

Formato: 13,5 x 17,6 cm 116 páginas • P&B 

R$ 9,90 EAN-13: 9770104324005 

 

SANGUE NA NEVE 

 

Na gelada região dos Montes Kaibabs, Tex e Carson se 

defrontam com bandoleiros que descobriram um mapa com 

indicações sobre uma jazida de ouro. Até então, o Ouro de 

Klaatu, como a jazida é conhecida, era tratado como uma 

lenda, mas o bandido Nick Guerrero, o primeiro a ver o mapa, 

está convencido de que este está com Tex e Carson. 

Conseguindo fazer Carson de refém, Guerrero obriga Tex a 

ajudá-lo a encontrar o tesouro. 

 

 

e. Lançamento em 25 de junho de 2018 
 

i. Tex 584 
 

Roteiro: Pasquale Ruju Arte: Alfonso Font 

Formato: 13,5 x 17,6 cm 116 páginas 

R$ 9,90 EAN-13: 9770104324005 

 

NAS NEVES DE MONTANA 

 

Na gelada cidade de Silver Bow, um misterioso homem 

chega uma noite e participa de um jogo de pôquer. Mesmo 

tendo perdido nas cartas, o patife leva todo o dinheiro da 

mesa e é morto algumas horas depois em um beco da 

cidade. Ninguém se importa com ele, mas seu irmão, o 

caçador de peles Wolfman Lang, quer vingança e, junto 

com seu parceiro índio Wacary, sitia a comunidade, 

matando todos que tentam sair. Mas Tex e Carson estão 

passando por ali... 

 


