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Página 1 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax olha pela janela para dentro da 

casa, onde está uma estranha 

máquina.  Por trás dele, um Krah-Niox 

chega com a arma apontada para suas 

costas (mesma cena do final do 

número anterior). 

Ultrax: Onde aquele etê se meteu? 

Título: (?) A Ira de Supremo 

 

 

Página 2  
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Seqüência de alguns quadros 

pequenos: O pé do Krah-Niox pisando 

em um graveto; Ultrax virando o 

rosto, o Krah-Niox mirando.   

Graveto: Crack! 

2 Ultrax se joga para o lado e o Krah-

niox atira.   O tiro passa muito 

próximo ao ombro e à cabeça, 

quebrando parte da roupa no ombro e 

na orelha. 

Ultrax: Iau!  (exclamação de 

surpresa) 

3 Ultrax, caído no chão, dispara contra o 

Krah-niox um raio fino, acerta o 

alienígena de raspão e faz com que 

ele derrube a arma.  

Ultrax: Agora é minha vez! 

4 Meio queimado, soltando fumaça, o 

Krah-niox corre para a porta lateral da 

casa, para entrar.  Ultrax se levanta 

para correr atrás.   Sai fumaça 

também do ombro de Ultrax. 

Ultrax: Ziggy, Amanda era um Krah-

Niox disfarçado!  Ziggy?   Droga, 

aquele tiro acertou o comunicador! 

5 O Krah-Niox entra na sala, caindo ao 

chão.   

Krah-niox: Ainda... há...  tempo! 

6 O Krah-Niox se apóia na máquina para 

ficar de pé.  Ultrax entra na sala. 

Ultrax: Afaste-se desta máquina. 

7 Ultrax atira e acerta o Krah-Niox, que 

puxou para baixo uma alavanca ou 

apertou um botão na máquina. 

Ultrax: NÃO!! 

 

 

 

 



Página 3   
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax corre em direção à máquina, 

que começa a soltar alguns raios pela 

parte de cima. 

Ultrax: Meu deus!  Será que é uma 

bomba! 

2 A máquina solta uma luz ofuscante, 

formando um portal de energia no ar.  

Ultrax cobre o rosto com as mãos. 

Ultrax: O que... 

3 A máquina brilha menos, e o portal 

parece estabilizado.  Ultrax olha para 

o conjunto e aponta ambos os pulsos 

para atirar. 

Ultrax: Não parece uma bomba.  De 

qualquer maneira, não deve ser nada 

bom, vou destruir esta coisa. 

4 Do portal de energia, sai um Krah-

Niox e vê Ultrax.  Ultrax levanta a 

mão para atirar. 

Krah-Niox: Engenheiro Uorr-Wul, 

porque o portal foi ativado?  Ainda 

faltam... 

5 Ultrax atira e mata o Krah-Niox, que 

já sacava sua arma para atirar. 

Ultrax: Nada disso!  Armas são 

proibidas na Terra! 

6 Ultrax olha para o portal. Ultrax: Não acredito!  Um portal para 

a Lua!?  E se eles podem vir, eu posso 

usá-lo para resgatar a verdadeira 

Amanda!   

7 O braço de um Krah-Niox começa a 

sair do portal, como se viesse 

andando a partir da lua.  Ultrax agarra 

uma cadeira ou mesa próxima. 

Ultrax: É bom eu ir logo antes que 

isso aqui fique cheio de Krah-Niox! 

8 Ultrax voa para frente a toda 

velocidade, segurando o objeto (mesa 

ou cadeira) à sua frente, para não 

toca no Krah-Niox.   Ele colide com o 

Krah-Niox, e ambos começam a entrar 

pelo portal. 

Ultrax: Se eu tocar neste maldito 

estou perdido! 

Krah-Niox: ARGH!! 

 

 

  



Página 4 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Cena vista do alto: Ultrax voa para 

cima, dentro de um salão amplo na 

lua, carregando a cadeira/mesa com o 

Krah-Niox à sua frente.  Embaixo, 

outros Krah-Niox vêem os dois saindo 

do portal e apontam para cima.  

Existem muitos Krah-Niox no salão, 

como se estivessem se organizando 

para usar a máquina para uma 

invasão. 

Ultrax: Meu Deus, isto aqui está cheio 

de Krah-Niox! 

2 O Krah-Niox carregado por Ultrax 

tenta tocá-lo. Ultrax se desvia. 

Krah-Niox: Seu insolente!  Vai pagar 

caro... 

3 Ultrax solta a mesa/cadeira com o 

Krah-Niox, que cai de uma altura 

razoável. 

Krah-Niox: AAAAAARRRRRGH! 

Ultrax: Põe na conta! 

4 Tiros passam ao redor de Ultrax, 

enquanto ele flutua no ar. 

Ultrax: Parece que eles se 

recuperaram da surpresa! 

5 Ultrax voa para baixo, a toda 

velocidade, desviando dos tiros. 

Ultrax: Tenho que destruir esta 

máquina antes que outros a usem! 

6 Ultrax, voando com as duas mãos 

para frente e em direção à máquina 

de teleporte (semelhante à da Terra, 

mas maior), atira com toda energia na 

máquina, que explode. 

 

7 Ultrax sai voando do meio da 

explosão. 

Ultrax: Super-Homem, roa-se de 

inveja!! 

 

 

 



Página 5 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax voa para o alto de novo, em 

meio a tiros. 

Ultrax: É bom eu concentrar energias 

no meu campo de força... 

2 Ultrax se vira no ar e atira para baixo, 

acertando um grupo de Krah-Niox que 

atira.  Outros Krah-Niox atiram de 

várias direções. 

Ultrax: A coisa aqui está ficando feia. 

3 Ultrax leva um tiro no peito e é 

atirado contra o teto ou uma parede 

próxima. 

Ultrax: AARRGh! 

4 Ultrax, meio tonto, atira no Krah-Niox 

que havia atirado nele. 

Ultrax: Esta foi por pouco!  Se não 

fosse o campo de força... 

5 Ultrax leva um tiro por trás e cai no 

chão. 

Ultrax: Ungh! 

6 Ultrax caído, tentando se levantar Ultrax: Amanda!...  Tenho... que... 

7 Ponto de vista de Ultrax; vendo, de 

baixo para cima, um pé de um Krah-

Niox que desce sobre seu rosto. 

 

8 Tudo preto  

 

Página 6  
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax acordando, preso ao lado de 

Amanda.  Ambos estão presos pelos 

pulsos com argolas de ferro que 

passam por uma grade no teto, de 

forma que eles ficam pendurados, com 

os pés pouco acima do chão.  À sua 

frente, Supremo está olhando para 

ele.  Ultrax está sem suas luvas. 

Supremo: Já acordou?  Você 

realmente é surpreendente!  Vai ser 

um prazer ter você em minha 

coleção... 

2 Supremo cobre o rosto de Ultrax com 

a mão, que brilha.  Ultrax se contorce 

de dor. 

Ultrax: AAARHH! 

Supremo: E não ache que seu esforço 

adiantou alguma coisa... 

3 A mão de supremo se transforma em 

uma mão igual à de Ultrax. 

Supremo:  Em poucas horas o 

teleportador estará reconstruído!   

4 Supremo inteiro igual a Ultrax, 

olhando para ele.  Ultrax de cabeça 

baixa. 

Supremo: Pena que você não está 

com seu equipamento completo!  Mas 

mesmo assim é uma aquisição 

interessante. 

5 Supremo vira de costas e vai 

andando, enquanto vai se 

transformando aos poucos de volta à 

sua forma original. 

Supremo: Guardas!  Fiquem à porta, 

não deixem ninguém entrar ou sair! 

6 Supremo e os guardas saem.  Amanda 

olha em direção a Ultrax, com uma 

cara meio preocupada. 

Amanda: E você, o que é afinal?  Mais 

um destes monstros? 

7 Ultrax, virando-se para Amanda. Ultrax:  Como assim?  Sou Ultrax, e 

vim da Terra lhe salvar! 

8 Ultrax olhando para cima, em direção 

às suas mãos, enquanto Amanda olha 

Amanda:  Da Terra?  Com essa pele 

azul? 



para elas também. 

       Página 7 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax olha para Amanda. Ultrax: Amanda, isso é uma longa 

história para contar agora, mas por 

favor confie em mim.  Salvei o resto 

de sua tripulação, mas um destes 

monstros se infiltrou no grupo com 

sua forma.  Quando descobri, voltei 

para resgatá-la. 

2 Amanda, sorrindo. Amanda:  Você é algum tipo de super-

herói? 

Ultrax: É, acho que sim... 

Amanda: Mas você não parece estar 

se saindo muito bem! 

3 Ultrax, olhando para cima. Ultrax: É, e não é a primeira vez que 

fico preso assim... 

4 Ultrax segura nas correntes com as 

mãos e se pendura de cabeça para 

baixo, com as pernas para cima. 

Ultrax: Mas da última vez, eu tinha 

alguém para me ajudar! 

Nota de rodapé: “História ‘Origem’, 

quando Hull-Trax e Carlos Couto, o 

futuro Ultrax, ficam presos em na 

nave de Sargozz 

5 Ultrax empurra com força com as 

pernas para cima, forçando o corpo 

para baixo e esticando as correntes.   

Ultrax: Estas...  correntes.... não...  

cedem!... 

6 Ultrax  retorna à posição original Ultrax: É inútil!  Alguma idéia? 

Amanda: Você não tem nenhum 

super-poder? 

Ultrax: Não, na verdade...  Espere!  

Talvez eu tenha! 

7 Ultrax falando com Amanda Ultrax: Vou tentar uma coisa que 

nunca tentei antes...  Por favor não se 

assuste! 

 

Página 8  
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax pendurado ao lado de Amanda, 

falando para si mesmo. 

Ultrax: Hull-Traxx, de quem herdei o 

nome, conseguia controlar seu corpo 

de uma maneira inacreditável! 

2 Imagem parecida, porém de mais 

perto, focando o rosto de Ultrax 

Ultrax:  Estávamos em uma situação 

parecida... 

3 Imagem focando um dos olhos de 

Ultrax 

Ultrax: Só espero achar uma solução 

menos radical que a dele... 

4 Imagem toda escura Amanda (ao longe): Ultrax?... 

Ultrax: Espero, estou me 

concentrando... 

5 Imagem escura, porém com dois olhos 

brilhantes flutuando e alguns 

contornos de algumas coisas 

Ultrax (pensando): Preciso contactar 

os nanotechs!... 



aparecendo. 

6 Imagem mais clara, com olhos 

brilhando mais e várias máquinas (os 

nanotech).  Eles parecem pequenos 

cubos com braços de ferramentas 

saindo por alguns lados. 

Ultrax (pensando): Sim, lá estão 

eles...  Mas como eu estabeleço 

contato?... 

7 Imagem clara, com olhos brilhando e 

os nanotech indo na direção dos olhos. 

Ultrax (pensando):  Sim, acho que é 

isto... 

8 Imagem de Ultrax, com o rosto 

voltado para cima.  Os olhos e os 

nanotech ainda aparecem como uma 

imagem de fundo, junto com diversos 

números e letras, como se fosse uma 

listagem de dados binários de 

computador. 

Ultrax (falando): SIM! 

 

 
 
 

Página 9  
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax, pendurado ao lado de Amanda. Amanda: Sim? 

Ultrax: Já sei como sairemos daqui.  E 

como poderemos voltar para a Terra. 

2 Ultrax, baixando a cabeça e serrando 

os dentes de dor. 

Ultrax: Não vai ser...  fácil...  mas... é 

o único jeito! 

3 Mão de Ultrax, sendo quebrada pelos 

nanotech enquanto ele a puxa para 

baixo. 

(Som de ossos quebrando) 

Amanda: Meu Deus! 

4 Mãos de Ultrax, mais quebrada e 

quase passando pela algema 

Ultrax: É... pior... do que... parece!! 

5 Mão de Ultrax passa pela algema, 

quebrada.  Não há sangue. 

Ultrax: Consegui! 

6 Ultrax cai ao chão.  Sem a mão em 

um dos lados, a corrente passa pela 

grade no teto e cai ao seu lado. 

Amanda: Isso não é possível!! Você 

não tem sangue? 

Ultrax: AAiii... Os nanotech... isolaram 

a parte quebrada! 

7 Ultrax enrola a corrente no pulso da 

mão quebrada. 

Amanda: nanotech? 

Ultrax: Depois eu explico.  Temos que 

sair daqui! 

 

 
 
 



Página 10 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax se aproxima do vão da porta 

(não tem porta) e espia os guardas. 

 

2 Ultrax salta sobre um dos guardas 

(guarda 1) e coloca a corrente em 

volta de seu pescoço.  O segundo 

guarda olha para ele e levanta a mão 

com uma arma. 

Guarda 1: O que é isso? 

 

3 Ultrax aperta a corrente em volta do 

pescoço do guarda 1, puxando com 

ambos os braços.  O guarda 1 começa 

a se transformar em Ultrax, enquanto 

põe as mãos no pescoço.  O guarda 2 

aponta a arma para eles. 

Guarda 1: Não atire! 

 

4 O guarda 2 atira e acerta o guarda 1; 

Ultrax se abaixa atrás do guarda 1 

para se proteger do tiro.  O guarda 1 

solta a arma que segurava. 

Guarda 1: UURGN! 

5 O guarda 1 cai ao chão, com Ultrax 

junto.  Ultrax pega a arma e atira no 

guarda 2, matando-o. 

Ultrax: Vocês não tem lealdade por 

aqui? 

6 Ultrax corre para dentro da sala. Ultrax: Rápido, temos que sair antes 

que os tiros chamem a atenção de 

alguém! 

7 Ultrax atira na corrente, próximo a um 

dos pulsos de Amanda, que cai ao 

solo. 

 

8 Ultrax atira na outra ponta corrente, 

deixando Amanda com apenas os 

braceletes de ferro. 

Ultrax: Você vai ter que ficar com 

estas pulseiras por enquanto. 

9 Ultrax aponta a saída com a arma.  

(lembre-se que ele está com uma das 

mãos quebrada) 

Ultrax: Pegue a arma do outro guarda, 

você pode precisar! 

 

 
 



Página 11 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Amanda se abaixando para pegar a 

arma, Ultrax saindo da sala, os dois 

Krah-Niox mortos no chão do 

corredor. 

Amanda: E sua mão? 

Ultrax: Dói loucamente, mas vai ficar 

boa. 

2 Ultrax levanta o braço com a corrente 

e Amanda atira na corrente, deixando-

o, como ela, apenas com um bracelete 

de ferro na mão. 

Ultrax: Amanda, você poderia...? 

Amanda: Claro! 

Ultrax: Temos que dar um jeito de 

acabar de vez com a chance destes 

monstros invadirem a Terra!  Mas 

como vamos fazer isso?   

3 Amanda aponta para um dos lados do 

corredor. 

Amanda: Enquanto estava presa, 

consegui observar algumas coisas.  

Acho que a central de força da cidade 

fica para aquela direção! 

Ultrax: Ótimo! 

4 Ultrax e Amanda correndo pelo 

corredor. 

 

5 Amanda e Ultrax chegam ao fim do 

corredor, onde existe uma grande 

janela.    Amanda olha pela janela. 

Amanda: Ah, não!  Olhe só para isso!  

Estamos no alto de um prédio! 

6 Ultrax e Amanda olham pela janela.  

Ultrax aponta uma construção que 

tem uma ponta para cima, de onde sai 

um raio de energia que dá origem ao 

campo de força que protege a cidade. 

Ultrax: A central de energia só pode 

ser naquele prédio! 

Amanda (zombando): Mas como 

vamos chegar lá?  Só se você voar... 

7 Ultrax pega Amanda no colo. Amanda:  Ah, não!  Você voa mesmo?   

 

8 Ultrax e Amanda voando em direção à 

Central de Energia.  (Não esqueça, o 

tempo todo os dois estão com as 

armas na mão) 

Ultrax: Há, há! Na verdade, minha 

roupa faz isso por mim...  E que tipo 

de herói eu seria se não voasse? 

 



Página 12 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax e Amanda entram por uma 

janela no prédio da central de força. 

Ultrax (falando baixo): Vamos 

descobrir de onde está saindo aquele 

raio de força. 

2 Ultrax e Amanda se aproximam de 

uma porta. 

Ultrax (sussurando): Cuidado!  Estou 

ouvindo vozes! 

3 Ultrax e Amanda espiam da porta dois 

cientistas Krah-Niox conversando com 

o Supremo, que aparece em uma tela 

à sua frente. 

Cientista 1: Mas, Supremo, não 

podemos gerar mais energia!  Quase 

toda nossa força está direcionada às 

máquinas que estão concertando o 

teleportador! 

Supremo: Não me interessa!  Consiga 

mais energia, nem que tenha que 

explodir a cidade!  Não vamos mais 

precisar dela, mesmo! 

4 Cientista 1 desligando o comunicador. Cientista 1: Certo, senhor, entrarei em 

contato assim que tiver novidades! 

5 Ultrax se adianta, entrando na sala 

apontando a arma.  Cientista 1 vira 

em sua direção, Cientista 2 estica mão 

para pegar arma sobre a mesa.  

Amanda vem logo atrás de Ultrax. 

Ultrax: Gostei da parte de explodir a 

cidade!   

6 Ultrax atira no cientista 2.  Amanda 

aponta a arma para o cientista 1, que 

estava olhando para uma arma 

próxima a si. 

Amanda: Nem tente! 

7 Ultrax se perto do painel de controle, 

com uma infinidade de botões, 

apontando a arma para o cientista 1.  

Amanda se aproxima, olhando para o 

painel. 

Ultrax: Meu Deus!  Nunca vamos 

descobrir como mexer nisto! 

Amanda: Não há nenhuma indicação 

sobre para que serve cada botão! 

8 Ultrax, apontando a arma perto do 

cientista. 

Ultrax:  Vai nos ajudar? Ou prefere 

acompanhar seu amigo? 

Cientista:  Tolo!  Você nunca sairá 

daqui com vida! 

9 Amanda olha para Ultrax. Amanda:  Que barulho é este?? 

 



Página 13 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Uma das paredes da sala vem abaixo, 

dando passagem a um gigantesco 

monstro com asas e uma grande 

cauda. 

Amanda: AAAIII! 

Ultrax: Que monstro é esse? 

2 O monstro se aproxima.  Ultrax 

levanta a arma.  O Cientista aproveita 

para tentar pegar a arma dele.  

Amanda, bem próxima a Ultrax, vê o 

cientista indo para a arma. 

Monstro: Ora, o pequeno 

inconveniente não se lembra de mim?! 

3 O monstro avança e tenta rasgar 

Ultrax com suas garras.  Ultrax pula 

para o lado; Amanda pula para o 

outro, atirando no cientista que já 

estava com a arma na mão, pronto 

para atirar. 

Ultrax: Supremo?  Mas como?... 

Amanda: Cuidado! 

Supremo: Já basta! 

4 Monstro avança em direção a Ultrax, 

que atira em sua pele.  Amanda atira 

no monstro por trás.  Os tiros não 

fazem efeito. 

Supremo: Ser ridículo!  Eu sou o 

Supremo Krah-Niox! Posso me 

transformar em qualquer coisa que já 

tenha tocado na minha existência! 

5 Monstro afasta Amanda com um golpe 

de sua cauda.  Amanda bate na 

parede. 

Amanda: Ungh! 

Supremo: Como vocês viram, as 

armas são inúteis.  Os Gorgons tem a 

capacidade de absorver qualquer tipo 

de energia! 

6 Amanda desmaiada.  O monstro se 

aproxima de Ultrax, que tenta 

arrancar um pedaço de ferro que ficou 

exposto na parede derrubada por 

Supremo. 

Ultrax: Então, <UNGH!> isso quer 

dizer... que precisaremos de algo mais 

sólido! 

7 Ultrax arrancando o ferro da pilha de 

entulhos e enviando através do ombro 

do monstro. 

Ultrax: Que vamos precisar de algo 

mais sólido! 

Supremo: SCREEEEE!! 
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Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax vendo o monstro se 

transformar em algo impreciso. 

Supremo:  Seu tolo!  Isso não vai me 

deter! 

2 Ultrax assustado, levantando a arma 

na direção de uma espécie de bactéria 

gigante, que estende os tentáculos em 

sua direção.  O ferro que estava no 

ombro da criatura cai ao chão. 

Supremo (mentalmente): Vamos ver 

como você se sai contra algo que não 

pode segurar! 

3 Ultrax atira, a criatura abre um buraco 

e o tiro passa por dentro do buraco 

aberto. 

Ultrax: Droga! 

Supremo: Acabaram as piadas? 

4 Ultrax flutua para o teto da sala, 

atirando em vão na massa disforme 

que estica os tentáculos em sua 

direção. 

Ultrax (pensando):  Não posso 

descuidar, a Amanda depende de 

mim! 

5 Perna de Ultrax, sendo agarrada por 

um tentáculo que se estica. 

Ultrax: Não! 

6 Ultrax é puxado para baixo, enquanto 

se agarra a um cabo que pende do 

teto.   Como ele está usando apenas 

uma das mãos, a arma cai e é 

absorvida pela bactéria. 

Supremo: Não adianta resistir!  É o 

seu fim! 

7 O cabo quebra em um dos lados, 

soltando faíscas.  Ultrax é puxado e 

fica enterrado até a cintura no plasma. 

Ultrax: Estou preso! 

8 Tentáculos crescem rapidamente, indo 

em direção ao tronco e à cabeça de 

Ultrax para cobri-los. 

Supremo: Há, há, há, há! 
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Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax está totalmente coberto pela 

gelatinosa bactéria, esticando os 

braços mas sem conseguir se soltar.  

A ponta do cabo onde ele se segurava 

ainda está sobre eles, soltando 

faíscas. 

Ultrax (pensando): Mais alguns 

segundos e meu campo de força vai 

ceder!  Já estou sentindo o ácido 

desta coisa! 

2 Ultrax olhando para cima, dentro da 

bactéria, vê a ponta do cabo soltando 

faíscas. 

Ultrax (pensando): Talvez eu tenha 

uma última chance! 

Supremo: Quais serão suas últimas 

palavras? 

3 Ultrax começando a flutuar, 

começando a levantar do chão a 

bactéria, que está ainda o cobrindo 

por completo. 

Ultrax (pensando): Tenho que usar 

toda a força para levantar o peso 

desta coisa! 

Ultrax (falando): Que tal... 

4 Bactéria levando um tremendo choque 

do cabo pendurado, que encostou 

nela. 

Ultrax (falando): “Vire um ovo frito!” 

Supremo:  GLUUURGHH! 

5 Ultrax é jogado para o lado pelo 

choque, enquanto Supremo, de volta 

à sua forma normal, é jogado do 

outro.  Uma fina fumaça sai de 

ambos. 

 

6 Ultrax se levanta com dificuldade.  

Supremo também tenta se levantar.  

Vários guardas Krah-Niox entram na 

sala. 

Ultrax: Minha cabeça... 

7 Os guardas cercam Ultrax, apontando 

suas armas para ele. 

Supremo: Não!  Afastem-se! 

 
 



Página 16  
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Guardas ainda em torno de Ultrax, 

olhando para Supremo.  Amanda 

continua desacordada, em um canto 

da sala. 

Supremo: Este verme é meu!  Saiam 

da sala! 

2 Guardas se afastam lentamente, indo 

em direção à porta.  Supremo e Ultrax 

estão de pé, se encarando.  Ainda sai 

um pouco de fumaça deles. 

Supremo: Nunca, em minha longa 

vida, alguém foi tão persistente 

quanto você.  Se todos em seu 

planeta forem assim, certamente 

poderemos ter dificuldades. 

3 Supremo fica de pé.  Ele parece maior 

do que era, impondo respeito. 

Supremo: Eu poderia até apreciar o 

desafio, se a sobrevivência da minha 

raça não estivesse em jogo. 

4 Supremo está visivelmente maior, 

olhando para baixo quando fala com 

Ultrax. 

Supremo: Ainda assim, vou dar-lhe 

uma última honra.  Poucos Krah-Niox 

arriscaram assumir a forma de um 

Xênix... 

5 Supremo está tão grande que seu 

ombro chega ao lado do cabo de 

energia.  Ele move a mão em direção 

ao cabo. 

Supremo: E menos ainda 

sobreviveram a isto.  Mas eu domino a 

técnica a centenas de ciclos! 

6 Supremo segura o cabo.  A energia 

corre à sua volta e faz seu corpo 

brilhar. 

Supremo: Agora, Ultrax, homem da 

Terra... 

7 O corpo brilhante de Supremo se 

transforma em um grande pássaro, 

todo composto por eletricidade. 

Supremo: Contemple sua morte e 

morra como um patrulheiro galáctico! 

 



Página 17  
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax voa para perto de uma parede, 

enquanto o pássaro voa a toda 

velocidade em sua direção. 

Ultrax: Que seja!  Mas morrerei 

lutando! 

2 O pássaro agarra Ultrax com suas 

garras, e ambos atravessam a parede, 

chegando a uma sala muito alta– o 

interior do reator, no centro do 

edifício.  O teto é aberto no centro, e 

uma máquina com uma grande ponta 

projeta o raio que Ultrax e Amanda 

viram do lado de fora. 

Supremo: Lutar?  Sem suas armas, 

ferido e cansado, contra uma força 

elementar do Universo? 

3 Ultrax consegue se soltar e voa 

rapidamente pelo interior da sala, com 

a ave atrás dele. 

Supremo: Para que prolongar seu 

sofrimento?  Entregue-se e eu 

prometo uma morte rápida! 

4 O pássaro alcança Ultrax e o segura 

em suas garras. 

Supremo: Uma morte rápida...  Para 

você e a fêmea terrestre! 

Ultrax (gritando): Amanda! 

5 O pássaro aperta suas garras, 

segurando no tronco de Ultrax.   

Ultrax se contorce de dor. 

Ultrax: AARRRRG! 

Supremo: Você deve se orgulhar!  

Patrulheiros mais experientes 

morreram mais rápido que você! 

6 Close na parte de cima de Ultrax 

(garras no tronco e braços soltos).  

Um brilho envolve Ultrax. 

Ultrax (pensando): É o fim...  O 

campo de força está cedendo!   

Ultrax: Assassino!...  Sua raça... Não 

merece existir!... 

7 Cena semelhante à anterior, porém o 

brilho se concentra mais na mão de 

Ultrax, que começa a brilhar e soltar 

raios. 

Ultrax (pensando): O campo de força!  

Se eu conseguir concentrá-lo em 

minha mão... 

Ultrax (falando):  Mas você irá ver...  

Que nós da Terra... 

8 Ultrax atinge o peito do pássaro com 

seu punho, energizado pelo campo de 

força. 

Ultrax: Nunca desistimos! 

 

 



Página 18 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 O Xênix abre as asas com a dor do 

impacto.  A ponta da asa quase toca a 

coluna de energia que sai da máquina 

para fazer o campo de força da 

cidade. 

Supremo: SQUIIIIII! 

2 (quadro pequeno) A ponta da asa do 

Xênix toca na coluna de energia. 

 

3 Quadro que toma o resto da página, 

mostrando uma grande explosão de 

brilhos e raios quando a energia do 

Xênix se sobrecarrega com a do 

gerador da cidade, fazendo a ave se 

contorcer de dor e soltar Ultrax.  A 

máquina também está explodindo. 

Onomatopéia de explosão. 

 
 

Página 19 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Visão de fora da cúpula do gerador de 

energia, explodindo.  A cidade inteira 

treme. 

 

2 O teto da caverna começa a cair, sem 

o campo de força para sustentar.  

Krah-Niox correm assustados pelas 

ruas da cidade 

 

3 Ultrax caído, com o traje rasgado em 

alguns lugares e fumaça saindo do 

corpo.  Mais ao lado, a figura do 

Supremo Krah-Niox, também caído, 

carbonizado e sem um dos braços. 

Ultrax:  Acho que isso acabou com 

ele... 

4 Ultrax tenta se levantar.  Uma pedra 

quebra o teto e cai em algum lugar da 

sala.  

Ultrax: Tenho que achar Amanda!  

Este lugar está indo abaixo! 

5 Ultrax se levanta e anda para o buraco 

feito na parede na luta dele com o 

Xênix.  Amanda aparece, segurando 

uma arma dos Krah-Niox. 

Ultrax:  Amanda!  Temos que sair 

daqui! 

6 Ultrax levantando os braços, Amanda 

apontando a arma em sua direção. 

Ultrax: Ah, não!  De novo!?  Onde 

está a verdadeira Amanda? 

Amanda (gritando): Abaixe-se! 

7 Ultrax se joga no chão.  O tiro de 

Amanda passa raspando sobre ele e 

atinge Supremo, que se aproximava 

por trás de Ultrax, com o único braço 

transformado em uma grande ponta 

ou garra, com a qual pretendia 

atravessar nosso herói. 

Supremo:   UUURRG! 

 

 
 



Página 20 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax olha para Amanda.  Mais uma 

pedra cai, quase próxima a eles. 

Amanda:  Agora, você tem idéia de 

como podemos sair daqui? 

2 Ultrax se atira sobre Amanda.  Tiros 

passam por cima dela. 

Ultrax: Cuidado! 

3 Ultrax e Amanda rolam para o lado, 

enquanto alguns Krah-Niox se 

aproximam atirando próximo a eles, 

vindos da sala ao lado. 

 

4 Ultrax e Amanda decolando com 

velocidade.  Krah-Niox entram na sala 

e um deles já atira em sua direção. 

Ultrax: Segure-se em mim! 

5 Ultrax, com Amanda segurando nele, 

desvia-se de mais uma grande pedra 

que caiu do teto.  Um tiro acerta a 

pedra, outros passam por perto. 

Ultrax: Primeiro temos que chegar do 

lado de fora! 

6 Ultrax saindo por um dos buracos que 

as pedras fizeram no teto da cúpula 

da central de energia. 

 

7 Ultrax e Amanda flutuando sobre a 

cidade.  Pedras caem de todos os 

lados.  Amanda aponta para um dos 

lados.  

Ultrax:  Temos que achar um buraco 

destes que nos leve à superfície. 

Amanda: Ali!  A atmosfera está saindo 

por ali!  Mas estou sem meu traje 

espacial! 

 
         



Página 21 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax e Amanda voam em direção ao 

buraco que Amanda mostrou, 

desviando das pedras que caem.  A 

atmosfera escapa pelo buraco, 

levando detritos e aliens para fora. 

Ultrax:  Calma, vou expandir meu 

campo de força... 

2 Ultrax e Amanda, abraçados, passam 

pelo buraco que vai dar na superfície. 

Ultrax: Assim, você estará protegida e 

terá ar para respirar. 

3 (grande) Ultrax e Amanda, abraçados, 

flutuam alto na superfície da lua e 

vêem uma grande região afundar, 

soterrando a cidade dos Krah-Niox.   

Um brilho em volta deles (um pouco 

afastado) mostra o tamanho do 

campo de força. 

Ultrax:  É o fim desta raça sem 

escrúpulos!   E pensar que tiveram 

séculos para se arrepender dos crimes 

que cometeram, e ainda assim não 

melhoraram em nada. 

Amanda:  Você parece saber muito 

sobre eles! 

Ultrax: É, meu computador me passou 

todas as informações sobre esta 

espécie de monstros. 

4 Ultrax e Amanda começam a ir em 

direção à Terra. 

Amanda: O ar dentro deste campo de 

força, ou o que quer que seja, não vai 

ser suficiente para nós chegarmos à 

Terra.   E se formos muito rápido, 

queimamos na reentrada da 

atmosfera! 

5 Ultrax olhando para Amanda, as 

estrelas ao fundo. 

Ultrax:  Na verdade, eu já sei como 

resolver isto.  É a única alternativa 

possível... 

Amanda: E o que é? 

6 Ultrax e Amanda, vistos de baixo para 

cima, como se estivessem em algum 

tipo de elevador invisível, descendo 

em direção à Terra.  Amanda está nos 

braços de Ultrax, como se ele a 

estivesse carregando. 

Ultrax:  Sabe, eu tenho estes 

nanotech...  são micro-robôs...  na 

minha corrente sanguínea...  Bem, 

eles...  Eles armazenam oxigênio para 

várias horas...  E eu descobri como 

controlá-los... 

Amanda:  E?... 

7 Ultrax e Amanda ainda voando.  

Amanda está rindo. 

Ultrax: Bom, eu não tenho como 

manter o campo de força tão grande e 

ainda garantir a descida devagar...  O 

único jeito de passar ar para você 

seria...  Bem... 

Amanda: Boca a boca?  Você parece 

tão embaraçado! 

8 Ultrax, puxando a ponta de sua 

máscara para cima, deixando a boca 

de fora. 

Ultrax:  Isso, boca a boca...  

Desculpe, é que... 

Amanda: Não se preocupe!  Eu gosto 

da cor azul! 

 
   



Página 22 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 As bocas de Ultrax e Amanda se 

aproximam. 

Amanda:  Afinal, acho que você 

merece pelo menos um beijo por me 

salvar! 

2 Ultrax e Amanda “se beijando”, com 

estrelas ao fundo. 

 

3 Mesma cena dos dois se beijando, 

com nuvens ao fundo. 

 

4 Mesma cena dos dois se beijando, 

com árvores ao fundo. 

 

5 Mesma cena, vista mais de longe.  

Eles estão no jardim da casa de 

Amanda. 

 

6 Quase mesma cena, com as bocas já 

separadas, mas Amanda está sendo 

segurada por Ultrax e ainda olha para 

seu rosto, ambos sorrindo. 

Amanda:  Já chegamos? 

Ultrax: Infelizmente, acho que sim. 

7 Ultrax coloca Amanda no chão, que 

olha espantada para o lado. 

Amanda: Como você sabia onde eu 

morava?   

Ultrax: Esta roupa veio com muitos 

acessórios, inclusive instrumentos de 

navegação.  Um dia espero poder te 

contar.  Mas agora tenho uma última 

coisa a fazer. 

 
 

Página 23 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax dentro da sala de Amanda, 

desligando o teleportador. 

Ultrax: Sei que não sobrou ninguém 

para entrar por esta porta, mas não 

vamos arriscar! 

2 Ultrax expande seu campo de força e 

envolve a máquina, fazendo com que 

ela flutue perto do chão. 

Ultrax: Vou ter que dar um fim nisto.  

Tive que prometer respeitar a política 

de não-intervenção dos ETs na terra... 

3 Ultrax pousando a máquina perto da 

porta de saída.  Amanda o acompanha 

por trás. 

Ultrax: Uhng!  Não vou conseguir 

levar isto até a nave! 

Amanda:  Nave? 

4 Ultrax se vira e fica frente a frente 

com Amanda. 

Ultrax: É, onde moro. 

Amanda: Você MORA numa nave?  

Você é mesmo da Terra? 

5 Ultrax segura na mão de Amanda e a 

põe sobre seu peito. 

Ultrax: Sinta.  Apesar da minha 

aparência, aqui bate um coração de 

um homem! 

6 Ultrax e Amanda se olhando.  

7 Idem  

8 Idem  

9 Idem Ultrax e Amanda:  Posso te ver de 

novo? 

 



Página 24 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 Ultrax e Amanda se afastam um 

pouco, ambos rindo. 

Sons de riso 

2 Ultrax aponta para a máquina. Ultrax: Você tem algum lugar onde 

possamos esconder isso até que eu 

retorne para destruí-la? 

Amanda: Destruí-la?  Mas podemos 

aprender tanto!...  Já sei... 

3 Ultrax e Amanda sorrindo Ultrax e Amanda: “Política de não 

intervenção” 

4 Ultrax olhando sério para Amanda. Amanda: Podemos esconder no porão. 

Ultrax: Mas você deve prometer não 

contar nada a ninguém.  Para todos, 

você retornou à Terra junto com os 

outros astronautas! 

5 Amanda sorrindo, em close, com uma 

cara de travessa. 

Amanda: Se eu contar qualquer coisa, 

vão querer tirar a máquina daqui... E 

aí, o que me garante que você vai 

voltar?  

Ultrax: Certo, acho que vou ter que 

confiar em você.  Afinal, você também 

salvou minha vida! 

6 Máquina descendo para o porão, 

sendo “levitada” pelo campo de força 

de Ultrax. 

Ultrax: Vamos deixar esta coisa aqui! 

7 Amanda e Ultrax do lado de fora.  

Amanda segura a mão ferida de 

Ultrax. 

Amanda: Ainda não consigo acreditar 

que você fez isso com sua mão?  E 

agora? 

Ultrax: Não se preocupe, tenho um 

excelente médico. 

Amanda: E quando você volta...  para 

ver a máquina? 

Ultrax: O mais cedo possível! 

 
 
 



Página 25 
Quadro Imagem Diálogo / Texto 

1 (quadro pequeno, flutuando sobre o 

quadro final) 

Amanda puxando a máscara de Ultrax 

para cima, deixando ver sua boca. 

Amanda: Não demore! 

2 (quadro pequeno, flutuando sobre o 

quadro final) 

Amanda beijando Ultrax. 

 

3 (quadro pequeno, flutuando sobre o 

quadro final) 

Amanda e Ultrax se olhando, com as 

mãos dadas (exceto a mão 

machucada de Ultrax) 

Amanda: Acho que agora é aquela 

hora em que o herói sai voando e dá 

seu grito de guerra... 

Ultrax: Grito de guerra? 

Amanda: É, tipo o super-homem! 

Ultrax: Certo! 

4 (Quadro grande, tomando toda a 

página, os demais quadros são 

pequenos e flutuam sobre este, na 

parte de cima)  Ultrax rindo e voando 

em primeiro plano, Amanda lá 

embaixo olha para ele, rindo do lado 

de fora da casa. 

Ultrax: Para o alto, e avante! 

Texto: Fim 

 


