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Página 1 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Página inteira: Ultrax sentado em uma 

cadeira (sem máscara), com os pés 

em cima do painel de controle da 

nave.  Ziggy está ao lado, olhando 

para ele. 

Ultrax: Puxa, nem acredito que faz 

apenas uma semana que eu me tornei 

“Ultrax”.  Parece até que estou 

vivendo um filme daquele antigo 

seriado... 

Título da História: “Além da 

Realidade” 

 

 

Página 2  

Obs: todos os textos devem aparecer fora dos Quadros ou com balões diferentes do 

usual.  São recordatórios de Carlos / Ultrax 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Carlos chegando ao pólo Há uma semana, eu era apenas um 

estudante, empolgado com a 

oportunidade de ficar seis meses na 

estação brasileira do Pólo Sul 

2 Carlos sendo atingido pela explosão 

do raio do disco voador de Sargozz 

De repente, o mundo explodiu em 

chamas 

3 Carlos fazendo o juramento de 

patrulheiro, com o rosto enfaixado. 

E quando eu acordei, já tinha uma 

nova cara e a missão de salvar nosso 

planeta  

4 Daniel e Hull-Traxx lutando com 

Sargozz e sua assistente 

Conseguimos derrotar Sargozz e 

Letha, mas infelizmente Hull-Traxx 

também morreu. 

5 Ziggy mostrando Hector Ruiz em uma 

imagem, como visto na história do 

Alucinado 

Com a nave sem condições de voar, 

Ziggy teve que ficar na terra, e me 

sugeriu de continuar aqui as 

atividades da Patrulha Galática. 

6 Ultrax brigando com o Alucinado Logo, me vi envolvido em uma briga 

com o tal de Alucinado 

7 Ultrax brigando com dois falsos Ultrax, 

na Lua.  Um ou mais alienígenas 

devem aparecer por trás do desenho, 

para que os leitores reconheçam a 

raça ao fim da história 

E um dia depois eu estava na Lua, 

brigando com alienígenas que podiam 

“copiar” qualquer coisa, até as 

habilidades do meu traje! 

8 Ultrax fazendo respiração boca a boca 

com a astronauta (Amanda?  

Mariana?) 

O que valeu foi salvar a vida de 

<Amanda>...  Como sua boca era 

suave! 
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Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax na mesma posição da primeira 

página, com as mãos atrás da cabeça, 

bem relaxado. 

Ultrax: Ziggy, agora que finalmente 

temos um momento de sossego, 

gostaria de saber algumas coisas... 

Ziggy: E o que seriam, Ultrax? 

2 <Ultrax e Ziggy conversando> Ultrax: Pode me chamar de Carlos, 

Ziggy.  Deixe “Ultrax” para quando 

estivermos trabalhando. 

Ziggy: Certo 

3 <Ultrax e Ziggy conversando> Ultrax: Bom, vamos lá.  Quando 

retornei da primeira missão, você me 

explicou que os nanotechs que haviam 

sido inseridos no meu corpo não só 

me curaram e ampliaram minha força 

e reflexos... 

4 <Ultrax e Ziggy conversando> Ultrax: Mas você também os utilizou 

para implantar em minha mente as 

línguas cadastradas pela patrulha 

galáctica como as mais faladas... 

Ziggy: É o procedimento padrão.  Usei 

ainda as línguas a que tive acesso via 

computador, deste planeta. 

5 <Ultrax e Ziggy conversando> Ultrax, espantado:  E quantas línguas 

seriam, ao todo? 

Ziggy: 3867 principais, e mais 

algumas centenas de dialetos 

6 <Ultrax e Ziggy conversando> Ultrax: Uau, não sabia que cabia tanta 

coisa em um cérebro.   Mas o que me 

intriga é saber como é que você 

conheceu tanto da fisiologia humana, 

em tão pouco tempo, para poder fazer 

estas “adaptações”? 
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Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ziggy falando e mostrando imagens 

do sistema solar de Vega 

Ziggy: Na verdade, não precisei 

conhecer.  Simplesmente usei as 

informações dos cubos de memória 

referentes aos habitantes de Vega. 

2 Ultrax espantado Ultrax: Como assim? Você me usou 

como uma espécie de cobaia? 

3 Ziggy explicando e mostrando 

imagens dos habitantes (humanos) de 

Vega 

Ziggy: Na verdade, não.  Bastou uma 

rápida análise no seu DNA para 

verificar que vocês são 100% 

compatíveis com os Veganos. 

4 Ultrax, mais espantado Ultrax: Mas como isso é possível?  

Pelo que sei, Vega fica a algumas 

dezenas de anos-luz daqui! 

Ziggy: Na verdade, apenas 24 anos-

luz. 

5 Ultrax vendo Ziggy mostrar um 

diagrama com dois sistemas ligados 

por uma linha pontilhada ou um 

“tubo” 

Ultrax: Ainda é uma distância incrível 

para mim.  Como isso é possível? 

Ziggy: Existe uma variante do que os 

seus cientistas chamam de “buraco de 

verme” que liga a superfície dos dois 

planetas.  Haviam várias caminhos 

entre os planetas até há poucos 

milênios atrás, o que permitiu a 

evolução em paralelo. 

6 Cena mostrando um grego da 

antiguidade olhando para uma cidade 

futurística 

Ziggy:  A sua raça evoluiu em ambos 

planetas, mas em Vega evoluiu mais 

rápido.  No entanto, devido a uma 

tempestade gravitacional entre os 

planetas, os caminhos foram aos 

poucos se fechando.  O penúltimo 

parece ter ajudado a dar origem a 

lendas sobre uma cidade chamada 

“Atlântida”. 

 

 

 



Página 5 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax, olhando para Ziggy  Ultrax: O penúltimo, você disse? 

2 Ziggy mostrando um mapa da região 

das Bermudas 

Ziggy: Ainda existe um, flutuando em 

algum lugar sobre a área das ilhas 

Bermudas. 

Ultrax: Não! O triângulo das 

Bermudas?  Quer dizer que os 

Veganos raptam quem passa por ali? 

3 Ziggy (sorrindo) e mostrando uma 

imagem de um avião cruzando um 

“portal” gigante no céu 

Ziggy: Não, nada disso!  O mais 

provável é que as pessoas 

simplesmente caiam através do portal. 

Ultrax: Mas... 

4 Ziggy assume outra forma (um 

bombeiro? Policial?)  e levanta a mão 

na direção de Ultrax, num gesto para 

que ele pare de falar  

Ziggy:  Espere um momento!  Estou 

captando uma emergência! 

5 Ziggy mostrando uma imagem de um 

médico, pendurado do lado de fora de 

uma janela do hospital Oswaldo Cruz 

(novo prédio, que é mais alto) 

Ziggy: É em São Paulo, no Hospital 

Oswaldo Cruz!  Um médico está 

tentando se suicidar.    Corra! 

6 Ultrax voando para fora da nave, a 

toda velocidade 

Ziggy (via comunicador): Ultrax, em 

velocidade máxima você consegue 

chegar lá em 5 minutos.  Estarei 

ajudando você a guiar o traje! 

7 (Quadro longo, ao pé da página) 

Ultrax disparando a toda velocidade, 

rompendo a barreira do som 

Ultrax: Diacho!  ;) 
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Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax parando, meio sem equilíbrio, 

com prédio e médico mais abaixo 

Ziggy:  Chegamos!  Ainda é tempo!  

Rápido! 

Ultrax: Calma, minha cabeça está 

terminando de rodar 

2 Ultrax flutuando próximo ao médico, 

estendendo a mão em sua direção 

Ultrax: Vamos, meu amigo!  Você não 

quer realmente fazer isto!  Venha 

comigo! 

Médico: Não!  Deixe-me morrer!  

(texto em itálico) 

3 Médico com as mãos segurando em 

alguma parte do prédio, enquanto as 

pernas parecem querem jogá-lo para 

fora do parapeito. 

Médico: Não!  É mentira!  Eu não 

quero morrer! 

Médico: Sim, eu quero, se afaste! 

(texto em itálico) 

4 Pés do médico escorregando para fora 

do parapeito. 

Médico: Não quero morrer!  Não quero 

morrer! 

Médico: Me deixe morrer em paz! 

(texto em itálico) 

5 Médico caindo, Ultrax voando atrás 

para salvá-lo. 

Ultrax: Mas você é indeciso, heim? 

6 Ultrax segura o médico nos braços, e 

leva um violento choque 

Ultrax: AARRGHH! 

7 Ultrax, ainda tonto, leva o médico, 

desacordado, até o chão, onde 

bombeiros os esperam. 

Ultrax: Que diabos foi isso?  Quase 

apaguei!  Por sorte não larguei o 

coitado! 
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Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax descendo até o chão com o 

médico nos braços.  Um multidão está 

no chão, e bombeiros estão isolando 

uma área. 

Ultrax (para um bombeiro): Aqui está 

o médico.  Acho que não sofreu nada, 

só desmaiou com o susto. 

2 Bombeiros / Médicos analisando o 

paciente em uma maca e/ou 

colocando-o em uma ambulânica. 

Ultrax olha a cena, enquanto vários 

jornalistas furam o bloqueio se correm 

em sua direção 

Bombeiros: Ele parece bem.  Pulso 

Normal.  Vamos levá-lo para a UTI 

para ficar em observação. 

3 Jornalistas envolvem Ultrax como uma 

onda (Quadro grande, tomando boa 

parte da página.  OU página inteira 

desenhada com jornalistas em volta 

dele; sendo que os demais Quadros 

“flutuam” sobre a imagem principal – 

prefiro a segunda opção!) 

Jornalistas: 

- Você é aquele que salvou os 

astronautas na lua? 

- Quem é você? 

- Você veio de outro planeta? 

- Quais são seus poderes? 

- Qual é o seu nome? 

- Você é brasileiro? 

- etc... 

4 Ultrax levanta as mãos e tenta falar, 

enquanto as perguntas continuam 

Ultrax: Calma, calma! 

Jornalistas: monte de perguntas 

5 Ultrax levanta vôo e fica pairando 

sobre as cabeças dos jornalistas, 

levantando as mãos em gesto de 

“parem!” 

Ultrax (gritando):  Silêncio! 

Ultrax (falando): Vou responder a 

UMA pergunta. 

6 Jornalista com cara de Clark Kent 

falando, fotógrafo com cara de Peter 

Parker segurando uma câmera. 

Jornalista:  Quem é você? 

Ultrax: Podem me chamar apenas de 

Ultrax! 
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Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax indo embora; alguns jornalistas 

olhando com cara de raiva para o 

jornalista com cara de Clark Kent, que 

levanta os ombros, como se dissesse: 

“Como eu ia saber que ele ia 

responder só isso?” 

-  

2 Ultrax voando em direção a uma casa, 

em um bairro arborizado 

Ultrax: Ah!  Finalmente em casa! 

3 Ultrax voando pela janela adentro Ultrax: Algum dia alguém ainda vai 

acabar vendo eu fazendo isso! 

4 Ultrax tirando a máscara.  O rosto é 

de Carlos, normal. 

 

5 Ultrax sentado na cama, tirando as 

botas. 

 

6 Ultrax tirando a camisa.  Por trás dele, 

uma porta se abre e um vulto aparece 

 

7 Ultrax se vira. É Amanda, vestida de 

maneira sensual 

Amanda: Já chegou, querido? 
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Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax sentado na cama, Amanda se 

sentando na cama 

Amanda: Vi você na TV, meu herói.  

Que bom que você chegou a tempo de 

salvar aquele maluco! 

2 Ultrax se aproximando para beijar 

Amanda 

Ultrax: É mesmo!  Mas ele bem que 

poderia ter escolhido outra hora para 

se matar! 

3 Ultrax beijando Amanda, com os 

braços a seu redor. 

 

4 Ultrax se afasta de repente, com uma 

dor na cabeça 

Amanda: O que foi, amor?  Tudo 

bem? 

5 Ultrax olhando para baixo, com a mão 

na cabeça 

Ultrax: Tudo bem, foi só uma dor de 

cabeça de repente.  Estou meio 

estranho depois que salvei aquele 

cara. 

6 Amanda, com cara de menina sapeca. Amanda: Dor de cabeça? Que pena, 

achei que a gente ia continuar com 

nossa festinha particular... 

7 Ultrax começando a se deitar sobre 

ela, com seus lábios quase encostando 

nos dela. 

Ultrax:  Amor, nem se eu estivesse 

morto eu desistiria de nossa 

festinha... 
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Quadro Imagem Diálogo / Texto 



1 Ultrax deitado na cama, embaixo do 

lençol, com os braços sob a cabeça e 

olhando para o teto.  Amanda dorme 

ao seu lado. 

- 

2 Ultrax sentindo novamente uma forte 

dor de cabeça.  Ele escuta a voz de 

alguém dentro de sua cabeça.  A voz é 

baixa, entrecortada, e vai sumindo 

aos poucos 

Voz: Ultrax, onde está você?  

Responda!  Perdi o contato quando 

você saiu de São Paulo!  (texto pode 

ser truncado) 

3 Ultrax se senta na cama, com as 

pernas para fora e com a mão na 

cabeça.   

Ultrax (pensando): Droga, o que será 

isso?  Sinto que a resposta está em 

São Paulo...  E sinto que não vou 

gostar dela! 

4 Ultrax se vestindo, enquanto Amanda 

ainda dorme. 

Ultrax: Detesto sair de deixar Amanda 

dormindo! 

5 Ultrax parado ao lado da cama, 

olhando para Amanda, vestido mas 

ainda sem máscara. 

Ultrax: E porque eu tenho a horrível 

sensação de que nunca mais vou vê-

la? 

6 Ultrax voando pela janela para fora - 

7 Ultrax pairando no ar, com mais uma 

dor de cabeça. 

Ultrax: Droga, de novo esta dor de 

cabeça! 

8 Ultrax pairando no ar. Voz:  Ultrax!!  Responda!!! Onde 

você... 

Ultrax: Quem está falando? 

Voz: Quem está falando?  Zig... 

9 Ultrax voando de novo Ultrax: A voz sumiu de novo.  Quem 

será?  O que será? 
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Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax chegando perto de SP (prédios 

ao longe) 

Ultrax: Finalmente estou chegando!  

Vou retornar ao ponto em que salvei 

aquele médico, foi lá que esta 

sensação estranha começou... 

2 Ultrax “freiando” no ar, cercado de 

nuvens de tempestade 

Ultrax: Uau!  De onde veio esta 

tempestade? 

3 Ultrax voando na chuva, raios 

cruzando o céu. 

Ultrax: Tenho que continuar.  Devo 

estar quase chegando! 

4 Raio atravessando Ultrax, em pleno 

vôo 

Ultrax: AARRRGH! 

5 Ultrax pairando no ar, com as mãos 

na cabeça 

Ultrax: Meu Deus, quase que eu morri 

nesta!  Vou ligar meu campo de força 

ao máximo! 

6 Ultrax voando entre as nuvens, raios 

passando em volta dele; um brilho do 

campo de força envolve seu corpo. 

Ultrax: Agora está bem melhor!   

7 Ultrax se aproximando do Hospital, 

sob a chuva 

Ultrax: Lá está o hospital! 

8 Ultrax se desviando, por reflexo,  de 

um raio (reto, disparado por um disco 

voador que não aparece no Quadro) 

que corta seu caminho  

Ultrax: Meu Deus! 

 

Página 12 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax olhando para um grande disco 

voador que voa em sua direção, 

atirando 

Ultrax: É um disco igual ao de 

Sargozz!  O que estará fazendo por 

aqui? 

2 Ultrax voando em zigue-zague, 

enquanto foge dos tiros. 

 

3 Ultrax passando perto de um prédio, 

que é atingido por um raio do disco. 

 

4 Ultrax olhando um pedaço do prédio 

caindo em direção a pessoas lá 

embaixo 

Ultrax: Droga! 

5 Ultrax destruindo o pedaço do prédio, 

quando ele estava quase acertando as 

pessoas 

 

6 Pessoas no chãos, enquanto pequenas 

pedras caem sobre elas.  No céu, 

Ultrax voa em direção ao Disco. 

Ultrax: tenho que acabar logo com 

isso! 

7 Ultrax com nova dor de cabeça, mãos 

na cabeça, parado no vôo.  A dor é 

mais forte desta vez, e a voz aparece 

mais clara em sua cabeça. 

Voz : Ultrax, porque você não 

responde?  Porque você não salvou 

aquele médico? 

Ultrax: Eu salvei o médico!  Assim que 

cheguei do pólo...  Caramba!  Ziggy, é 

você? 

Página 13 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 



1 Ultrax, flutuando parado, olha 

espantado para o céu limpo e sem o 

disco 

Ultrax: Para onde foi o disco?  E a 

tempestade? 

2 Ultrax voando em direção à janela de 

um quarto do hospital 

Ultrax: Sinto que a resposta para toda 

esta confusão está neste quarto... 

3 Ultrax, entrando na janela Ultrax: de onde o médico saiu para se 

suicidar!  Mas o que pode ser? 

4 Ultrax se aproxima da cama.  O 

paciente está virado de lado, de forma 

que ele não pode ver ser rosto 

Ultrax: Minha cabeça está pegando 

fogo! 

5 Ultrax se aproximando do paciente.  

6 Seqüência de pequenos Quadros 

focando a mão de Ultrax, cada vez 

mais próxima do ombro do paciente, 

para virá-lo de frente 

 

7 Ultrax com a mão no ombro do 

paciente, olhando espantado para 

uma outra mão, que segura ao 

mesmo tempo seu próprio ombro 

Ultrax: O quê?? 
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Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax de pé em frente a Sargozz Ultrax: Sargozz?  Mas como... 

Sargozz: Calado!  Eu quero ver sua 

cara enquanto você morre! 

2 Sargozz disparando, Ultrax desviando 

para o lado 

 

3 Ultrax pulando/voando para o alto do 

quarto, outro tiro passando por perto.  

Ultrax mira para atirar em Sargozz. 

Ultrax:  Eu vi você morrer na 

explosão! 

4 Ultrax atirando, o tiro desviando em 

duas partes, ao redor de Sargozz.  

Sargozz está rindo. 

Sargozz: Seu idiota!  Tenho muito 

mais recursos do que você pode 

imaginar. 

5 Ultrax voa para perto de Sargozz, 

próximo ao chão. 

Ultrax: Vejamos então como você 

você se sai em um corpo a corpo! 

6 Ultrax, voando de baixo para cima, 

acerta um grande soco em Sargozz. 

Sargozz: UUG! 

7 Sargozz , caído ao chão, se levanta 

enxugando o sangue do canto da boca 

com as costas da mão 

Sargozz: Como ousa me tocar, seu 

verme insolente? 
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Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Sargozz pula na direção de Ultrax, 

com as duas mãos levantadas.  Ultrax, 

agora de pé no chão, levanta as suas 

mãos. 

 

2 Ultrax e Sargozz, um segurando as 

mãos do outro sobre as cabeças e 

fazendo força para o outro se 

ajoelhar.  Eles olham um para o rosto 

do outro, Sargozz com um olhar de 

ódio incontido. 

Sargozz: Vou quebrar seus braços e 

esmagá-lo! 

3, 4, 5 Quadros em seqüência, mostrando os 

rostos e mãos de ambos se apertando, 

os rostos suando e se contraindo, as 

mãos tremendo. 

 

7 As mãos de Ultrax e Zargozz 

começam a brilhar, como se 

estivessem soltando energia.  Zargozz 

começa a dobrar os joelhos; fazendo 

uma cara de dor. 

Ultrax: Um pouco de energia deve 

dobrá-lo! 

8 Um braço musculoso aparece em 

torno no pescoço de Ultrax 

Ultrax: Mas o que... 
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Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 O Alucinado segura Ultrax pelo 

pescoço, levantando ele do chão.  

Ultrax segura com as duas mãos no 

braço do Alucinado.  Sargozz está ao 

fundo, com as duas mãos fumegando. 

Alucinado: “Alucinado esmaga!!” 

2 Ultrax usando toda a força dos braços 

para abrir o braço do monstro. 

Ultrax (pensando): Não está 

adiantando!  Esta criatura é forte 

demais! 

3 Ultrax quase sufocando com o aperto 

de Alucinado. 

Ultrax: O campo de força não está 

agüentando!  Só tenho uma chance! 

4 Ultrax voa com toda a velocidade para 

alto, acertando o teto 

 

5 Com a surpresa, Alucinado solta Ultrax 

e cai deitado no chão.  Ultrax fica 

voando perto do teto, de frente para 

Alucinado ao chão e Sargozz, que está 

novamente sacando a pistola. 

Ultrax: Essa foi por pouco!   

6 Ultrax levanta as duas mãos em 

direção aos combatentes, apontando 

seus raios.  Ao mãos ficam brilhando, 

como se carregadas de muita energia 

Ultrax: Muito bem, tenho energia 

suficiente aqui para pulverizar você 

dois antes que se mexam!  Fiquem 

parados!  Eu quero saber... 

7 Ultrax sendo atingido por dois raios, 

vindos de trás. 

Ultrax: AArggh!! 
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Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax se levantando, visto de costas, 

as costas ainda soltando fumaça.  O 

seu uniforme foi destruído onde os 

raios o atingiram, e a pele com bolhas 

aparece pelo buraco.  À sua frente, 

Sargozz e Alucinado de aproximam de 

um lado, e dois Ultrax falsos, mais 

perto, do outro. 

Ultrax: O que?  Krah-niox?  Como é 

possível? 

2 Todos vilões pulando em cima de 

Ultrax, vistos pelo ponto de vista de 

Ultrax. 

 

3 Uma pilha com de todos os vilões 

cobre Ultrax. 

Ultrax: Ninguém poderia ter planejado 

isso! 

4 Punho de Ultrax saindo por cima do 

monte, como se tivesse dado um soco 

para cima.  Um dos falsos Ultrax está 

voando para longe. 

Ultrax: Ninguém fora eu e Ziggy sabia 

dos Krah-Niox! 

5 Ultrax meio abaixado, socando 

Sargozz para longe. 

Ultrax: Sargozz morreu na explosão 

do disco! 

6 Ultrax de pé, jogando  o Alucinado 

para longe com os dois braços 

esticados sobre a cabeça.  O segundo 

falso Ultrax está agarrado em um de 

seus pés.  

Ultrax: O Alucinado, até onde eu sei, 

também morreu, ou está a milhares 

de quilômetros daqui! 

7 Ultrax olhando para baixo.  O segundo 

false Ultrax olha para cima, com uma 

expressão de espanto.  Ultrax aponta 

sua mão, carregada de energia para 

liberar um raio, para o rosto do 

adversário, 

Ultrax: Isto tudo simplesmente NÃO 

PODE estar acontecendo! 

 

 



Página 18 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax olhando para todos os vilões, 

espalhados pelo quarto totalmente 

destruído. 

Ultrax: ISTO... NÃO...  EStÁ... 

ACONTECENDO! 

2 Igual ao Quadro anterior, porém os 

vilões estão transparentes e as 

paredes e coisas quebradas também. 

 

3 Quarto todo arrumado, sem os vilões.  

4 Ultrax aproximo da cama, colocando a 

mão no ombro do paciente, que está 

de costas, para virá-lo 

Ultrax: Agora vamos resolver isto de 

uma vez por todas! 

5  Ultrax vira o paciente.  O rosto do 

paciente é o seu (o atual, após ser 

operado por Ziggy).  O Quadro deve 

mostrar o ponto de vista de Ultrax.  O 

paciente tem os olhos arregalados. 

(Este Quadro deve estar na mesma 

linha que os dois próximos, que fazem 

uma seqüência) 

Ultrax: O que... 

6 Ultrax segurando o ombro do 

paciente, visto por um ponto de vista 

fora dos dois.  Um brilho elétrico 

envolve Ultrax e o paciente.  Ultrax 

está como que levando um choque. 

Ultrax: AARGGH!! 

7 Ultrax sendo visto pelo ponto de vista 

do paciente. 

Paciente: Mas...  sou eu!! 

 
 



Página 19 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax é atirado longe da cama, por 

efeito do choque 

 

2 Ultrax se levanta, com a mão na 

cabeça, olhando para a cama.  Não é 

possível ver o rosto do paciente. 

Ultrax: Eu estava deitado...  E me vi 

aqui em pé... Mas não era mesmo eu. 

3 Ultrax se aproxima da cama.  O 

paciente tem olhos arregalados, 

olhando para o vazio, mas é um 

homem comum. 

Ultrax: Era você, não?  Sinto como se 

tivesse acordado de um longo sono... 

TV (Voz fora do Quadro): Esta tarde 

São Paulo foi surpreendida pelo 

aparecimento de um homem voador... 

4 Ultrax olha para a TV, que mostra a 

cena descrita pelo repórter. 

TV: ...que, após retirar um médico 

que queria se suicidar da beira da 

janela, simplesmente soltou-o no ar. 

5 Tv mostrando cena TV: por sorte, os bombeiros haviam 

acabado de chegar e salvaram o 

homem que caía. 

6 TV mostrando repórter TV: Quem será este homem voador?  

Será o mesmo que salvou os 

astronautas americanos, conforme 

boatos não confirmados pela Nasa?  E 

porque ele queria matar o médico? 

7 A TV continua falando, mas Ultrax 

olha de novo para o paciente. 

Ultrax: Era você, não era?  De alguma 

forma, você tomou meu corpo... 

TV: O homem voador foi mais tarde 

avistado sobrevoando a cidade em 

diversos pontos diferentes.  

Testemunhas afirmam... 

8 Ultrax coloca a mão sobre o ouvido Ultrax: Ziggy, você está me ouvindo? 

Ziggy: Alto e claro, Ultrax!  O que 

houve? 
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Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax, falando com Ziggy enquanto 

anda pelo quarto 

Ultrax: Ziggy, estou no Hospital Albert 

Einstein, em São Paulo.  Não sei 

explicar como, mas, aparentemente, o 

paciente que está na minha frente é 

capaz de tomar o corpo de outras 

pessoas. 

2 Flashback de Ultrax próximo ao 

médico que queria se matar 

Ultrax: Ele tomou o corpo do médico e 

tentou fazer com que ele se 

matasse... 

3 Flashback de Ultrax segurando a mão 

do médico e levando um choque 

Ultrax: ...depois me dominou e me 

deixou em algum tipo de estado de 

sonho, enquanto usava meu corpo. 

4 Ultrax passando aos mãos em frente 

aos olhos arregalados do paciente.  Há 

um diário na mesa ao lado da cama. 

Ultrax: O paciente parece estar em 

um estado catatônico. 

5 Ultrax abrindo o diário. Ultrax: Algum parente está 

escrevendo um diário para ele.  

Parece que ele está assim faz quase 1 

ano! 

6 Ultrax olhando para o paciente Ultrax: Ziggy, apesar dele estar em 

uma cama, é um risco deixar outras 

pessoas tocarem nele...  O que 

podemos fazer? 

7 Ultrax, muito espantado. Ziggy: Não há como isolar o indivíduo.  
Devido à sua natureza obviamente 
maldosa, julgo ser  necessário a eliminação 
do problema para que outras vidas não 
corram perigo! 
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Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax gesticulando ao falar. Ultrax: Ziggy, você enlouqueceu?  Não 

podemos matar um homem indefeso! 

Ziggy: E quem falou em matar? 

2 Ziggy, na nave, falando com Ultrax Ziggy: Neste momento, estou repassando 
um conjunto de instruções muito especiais 
a um  grupo de seus nanotech, que agora 
estão se agrupando em seus pulmões. 

3 Idem Ziggy: Tudo o que você tem que fazer 

respirar fundo é soprar sobre o nariz 

do paciente. 

4 Ultrax levantando a máscara para 

deixar a boca de fora. 

Ultrax: Mas o que você vai fazer? 

Ziggy: Confie em mim! 

5,6,7 Ultrax assopra.  Close na sua boca.  

Seqüência de Quadros pequenos 

mostrando cada vez mais perto, 

mostrando pequenos pontos (no 

segundo Quadro), e pequenas 

máquinas (no terceiro) 

 

6 Ultrax baixando a máscara, olhando 

para o paciente. 

Ultrax: Ziggy, nada aconteceu! 

7 Ziggy, na nave. Ziggy: Na verdade, nada vai 

acontecer. Apenas desliguei seu 

sentido de PES*, procedimento 

padrão... 

8 A porta faz um ruído indicando que 

será aberta; a maçaneta desce.  

Ultrax, olha surpreso para a porta.  O 

olhar do paciente na cama, em 

primeiro plano, deixa de ser 

“esbugalhado”, parece normal. (OU 

dois Quadros finos ao fim da página 

mostram os olhos do paciente abertos, 

fechados e abertos novamente, 

indicando uma piscada de olho) 

Ziggy: nas colônias penais de Vega.  

Eu também... 

 
   



Página 22 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Um enfermeira entra no quarto, 

carregando uma bandeja com o 

jantar.  Ultrax não se encontra mais 

lá. 

Enfermeira: Boa noite, senhor Maia! 

2 Enfermeira com a bandeja em uma 

mão, muda o canal da televisão com a 

outra. 

Enfermeira: Que tal uma novelinha, 

agora? 

3 Enfermeira volta a andar para a cama, 

com a bandeja na mão.  A cena é 

vista por fora do prédio, através da 

janela, onde podemos ver Ultrax, que 

flutua por perto, olhando para dentro. 

Enfermeira: E agora, vamos jantar? 

4 Paciente na cama, olhando para a 

enfermeira e sorrindo.  Enfermeira 

com cara de susto, começando a virar 

a bandeja. 

Maia: Não, obrigado! 

5 Ultrax levantando os ombros e 

fechando os olhos.  Não aparece o 

interior do quarto, de onde apenas 

vem um grande barulho do jantar 

caindo ao chão. 

 

6 Ultrax, falando baixo. Ultrax: Ziggy, o homem despertou. 

Ziggy: Foi efeito de uma instrução 

secundária que passei para os 

nanotechs... 

7 Ultrax, voando para longe do prédio. Ultrax: Os médicos vão penar para 

explicar isto!  Estou voltando para 

casa! 

 
 



Página 23 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax, sentado com os pés sobre a 

mesa, de maneira semelhante à do 

início da história. 

Recordatório: Mais tarde.... 

Ultrax: ... e foi isso!  Pelo menos uma 

coisa valeu a pena: a parte que sonhei 

com Amanda...  Acho que ela mexeu 

mesmo comigo! 

2 Ziggy, olhando para Ultrax. Ziggy: Amanda não é aquela 

astronauta da Nasa? 

Ultrax: Isso.  Acho que ela é italiana. 

3 Ziggy se transforma em cupido. Ziggy: Na verdade, é italiana, mas mora 
na Filadélfia desde 1987.  24 anos, a mais 
nova  astronauta a voar pela Nasa. 

4 Ziggy flutua no ar, junto com um 

holograma mostrando a astronauta de 

frente e de lado, e vários quadrados 

(como se fossem páginas com texto e 

figuras) flutuam em volta. 

Ziggy: Ela é solteira, e não tenho nenhum 
registro de namorados.  Neste momento 
está de férias, em sua casa na Redmond  
Boulevard, 1370.  Ela se formou no MIT 
com apenas 20 anos, e atualmente... 

5 Ultrax espalha os hologramas com as 

mãos. 

Ultrax: Ziggy, já basta!  Não quero 

você dissecando a vida dela! 

6 Close na cabeça de Ultrax, encarando 

o pequeno cupido que flutua à sua 

frente. 

Ultrax: E, definitivamente, acho que o 

excesso de informações sobre a Terra 

está fazendo mal a você! 

Ziggy: Porque vocês terráqueos 

acham que apenas vocês tem senso 

de humor? 

7 Ultrax faz um gesto de “deixa pra lá” 

com a mão.  Ziggy se transforma em 

Yoda. 

Ultrax: Deixa pra lá.  Acho que tenho 

assunto pelo menos para iniciar uma 

conversa.  Vou ver Mariana. 

Ziggy: Seguir seu coração, deve você! 
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Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax voando para fora da caverna, o 

gelo do pólo lá embaixo.  Ultrax ainda 

está sorrindo. 

Ultrax: Não acredito neste 

computador! 

Ziggy:  Eu ouvi isso!  Não me chame 

de computador, isso é depreciativo! 

2 Ultrax voando. Ultrax: Ziggy, você poderia me guiar 

até onde você disse que ela está? 

Ziggy:  Positivo. 

3 Ultrax pousando em um jardim de 

uma casa. 

Ultrax: Bonita casa.  Parece que ela 

tem bom gosto! 

4 Ultrax olhando pela janela.  Na sala, 

há um estranho equipamento. 

Ultrax: O que será aquilo? 

5 Sala de estar.  Amanda entra e 

começa a mexer na máquina. 

 

6 Sala de estar, outro ângulo.  Amanda 

tenta alcançar uma alavanca mais 

alta, Ultrax está olhando pela janela, 

às suas costas. 

 

7 Sala de estar, mesmo ângulo anterior.  

Amanda se transformando em um 

Krah-Niox com o braço comprido, e 

puxando a alavanca.  Ultrax aparece, 

surpreso, pela janela. 

 

 
 Enquanto Ultrax pensa isso e se vira para a janela, o Krah-Niox aparece pelo canto da 
casa,  às suas costas, com uma arma apontada para ele.   

  <Continua na próxima história>    ;) 
 
 
 

Página 25 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax de costas para a parede da 

casa, ao lado da janela. 

Ultrax: Não é possível!!  Amanda é um 

Krah-Niox!  Então...  A verdadeira 

Amanda ainda está na Lua! 

2 Ultrax, com uma cara de nojo visível 

mesmo através da máscara. 

Ultrax: E eu fiz respiração boca a boca 

com aquela coisa!! 

3 Ultrax, com a máscara puxada um 

pouco para cima, para deixar a boca 

de fora, cuspindo no chão. 

Ultrax: Merda! 

4 Ultrax, limpando a boca com as costas 

da mão. 

Ultrax: Tenho que resolver logo isto! 

5 Ultrax olha pela janela novamente. Ultrax: Tenho acabar com esta 

criatura e resgatar Amanda...  Se é 

que ela ainda está viva! 

6 Ultrax, olhando através da janela, 

enquanto pelo canto da casa às suas 

costas se aproxima Amanda/Kraniox 

com um brilho estranho nos olhos e 

uma arma alienígena na mão. 

Ultrax: Mas para onde foi aquele 

alienígena? 

 


