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O Blog do Selback existe à 11 anos na internet sempre 

produzindo conteúdo nerd e geek de qualidade. Um dos seus 

focos sempre foi a criação de listas, ranqueando os melhores 

entre os melhores do que acontece nesta cultura. Além das listas 

também somos um canal no youtube com criticas de séries. 

Este volume compreende listas de diversos temas do mundo 

nerd, entretanto deixamos de fora, quadrinhos e cinema, pois 

estes são um tema a parte. 

Caso você queria saber mais sobre quadrinhos, pode ler o nosso 

ebook, As Melhores Listas Sobre Quadrinhos . 
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A Guerra dos Maiores Grupos de Heróis – Será Que Estão 

Certos? 

O site Newsarama, um super portal que fala sobre quadrinhos, 

lançou uma lista com os 10 Maiores Grupos de Heróis de todos os 

tempos. Tudo bem, nós também fazemos listas aqui no blog e 

sabemos que não dá para agradar a todos. Mas tem coisas que não 

dá para entender. 

Primeiro vamos à lista. 

10) Gen 13 e X-Force 

 
 

9) Liga Extraordinária 

 

8) Sociedade da Justiça 

 
 

7) Legião dos Super-Heróis 



 

6) Watchmen 

 

5) Novos Titãs 

 

4) Quarteto Fantástico 

 

3) X-Men 

 

2) Liga da Justiça 



 

1 ) Vingadores 

 

 

 

 

 

 

 

Nem vamos falar de algumas coisas como, por exemplo, Watchmen 

ter ficado atrás dos Novos Titãs: o Rorschach sozinho acaba com 

eles. Ou o X-Men, um grupo quase sempre com conflitos internos, 

ficarem na frente do Quarteto, um grupo unido, que enfrenta 

problemas cósmicos. O problema foi terem colocado Os Vingadores 

na frente da Liga da Justiça. 

Poderes, história, inimigos, inteligência, em nada, N A D A, a Liga 

poderia ser vencida. Se parar para pensar os Vingadores são um 

grupo bem ruim, na verdade: personagens que pensam mais neles 

do que no grupo, inconsistência, e até pouco tempo atrás 

apresentavam uma briga de egos pela posição de “membros 

fundadores”. 

Não tenho dúvidas em dizer que, se juntar só a Trindade, os 

Vingadores já não teriam chance. 



Apesar de ser fã da Newsarama, a escolha dessa lista se valeu 

apenas de gostos pessoais, e se esqueceram de pesar as coisas 

importantes que um super grupo deve ter, como coesão, 

organização, força, participantes cujos poderes de um supram as 

necessidades do outro, muita inteligência tática. 

Se o seu membro mais poderoso é o Thor e ele já foi derrotado até 

pelo Capitão Marvel, que por sua vez já foi derrotado pelo Super, 

que chance Thor teria contra o Super???? 

Star Wars é Bem Melhor do Que Star Trek. É Não É? 

 

Sim claro quem sim, com certeza Star Wars é muito superior em 

tudo. Mas o porque de toda essa superioridade é o nós vamos ver 

agora. 

Os motivos são muitos vamos ver só alguns, e olha que eu nem vou 

falar que no futuro de Star Trek, os caras não tem nem bolso nas 

roupas. 

Vamos fazer por tópicos. 

Imediato ou 2º Em Comando 



 

 

Não podemos tirar os méritos do Spock. Ele é mega inteligente e 

tudo, sempre guiado pela lógica, pelos protocolos e tudo e até é 

meio bom de briga. Mas o Chewbacca esse é foda. Pra começar ele 

é foda na briga, ele já chega intimidando. Ele é co-piloto, mecânico 

e preciso nos tiroteios. Ele chega da um tapa do lado da orelha do 

Spock e já era. 

Han Solo vs. Kirk 

 

 

Eu nem vou falar que o Kirk tem uma unica expressão facial para 

TODOS os momentos (a redatora do Blog val-val imita como 

ninguém). Toda luta ele começa dando um rolamento, tenta fazer 

uma finta e se joga em cima do inimigo. Quando ele fizer o primeiro 

rolamento, o Han Solo já tinha dado 3 tiros nele. No quesito capitão, 

o Kirk é um bosta fica sentado naquela cadeira e os outros que 



façam tudo. Já o Han levanta, arruma a nave, da porrada nos 

circuitos e tudo funciona. 

As Bruxas Mais Lindas da Ficção 

 

 

Nem vamos comparar com um Star Destroyer ok? Todo episódio 

com confronto de naves em Star Trek aquela porcaria daquele 

escudo cai, qual é o problema? na galáxia toda não tem uma 

pessoa para arrumar essa porcaria sem ser gambiarra? Mas tem 

uma coisa que precisa ser dita a Enterprise NÃO É UMA NAVE DE 

COMBATE, é uma nave de exploração e reconhecimento espacial. 

Na verdade contra a “Falcon” eu acho que seria empate, visto que 

essa também sempre apresenta problemas. 

Inimigos 

 

 



Esses inimigos do Star Trek, sempre são uns fudidos que só 

querem vingança. Na hora que o Kahn ficar na frente do Vader, ele 

levanta a mão faz aquela meia lua com os dedos e deu o cara já 

morre enforcado. 

Armas 

 

 

 

 

 

 

 

Só uma coisa precisa ser dita Sabre de luz (woom vwoom [som de 

um sabre de luz]) 

Outros? 

Poderia falar de outras coisas mais como: 

Soldados – Aquela galera de pijama vermelho toma um sacode 

violento dos Stormtroopers 

Robôs – Com aquela porcaria de chip emocional que colocaram no 

Data ele ficou meio emo, por isso até o C3-PO bate nele. 

Bordões – O que você prefere: O espaço, a fronteira final… e Vida 

longa e próspera! OU Que a Força esteja com você!, Faça ou não 

faça, não existe tentar e No. I’m your father. 

Resposta Final 

Olha acho que com tudo isso que vimos podemos responder a 

pergunta lá de cima. SIM, Star Wars é beeeem melhor, mas isso 

também não significa que Star Trek seja ruim. 

 



Real Life Super Hero – Uma Tendencia Mundial Que Só 

Aumenta 

 

Real Life Super Hero (RLSH) um conceito que cresce em nível 

global. Mas o que é isso? A tradução literal é: Super Heróis da Vida 

Real. Isso mesmo vigilantes. Exatamente como aconteceu no filme 

Kick-Ass. 

Pessoas como eu e você estão usando trajes e indo as ruas em 

diversos locais do mundo, lutar por justiça. Não, não é cosplay, as 

pessoas estão mesmo indo as ruas para combater crimes. 

 

Phoenix Jones  

Jones é um dos mais proeminentes nomes da RLSH dos EUA. Ele 

patrulhava as ruas de Seattle, prendeu alguns bandidos, saiu na 

Fox News como “super herói ou super problema?” até que foi 

chamado a justiça onde foi ordenado que mostrasse a sua real 

identidade. A sua resposta foi típica de quadrinhos, ele disse: “isso 

vai por em risco a todos que eu amo”. Não adiantou ele teve que 

revelar a sua identidade. 

Nós começamos a perceber que o que aconteceu na revolução dos 

quadrinhos começa a acontecer no nosso mundo?  Hoje em Seattle 

existe um grupo de nove pessoas patrulhando as ruas. No universo 



DC os heróis, escondidos só tiveram coragem de aparecer após a 

primeira aparição do Superman. Não quero comparar os dois, nem 

estou dizendo que o “Phoenix” foi o primeiro, mas sim que 

começamos a perceber um padrão. 

Na Inglaterra o jornal The Sun já catalogou 16 RLSH entre eles a 

(sim uma mulher) Flecha Negra, que luta contra o mal trato aos 

animais e em Birmingham o Statesman (foto abaixo) ajudou a 

prender um traficante e a frustrar um assalto. Ele sai de casa 4 

noites por semana e diz para mulher que vai jogar póquer. 

 

A foto (abaixo) é do The Real Life Super Hero Project. Uma 

organização que busca agregar os heróis que existem por ai. 

 

Presta bem atenção na foto acima, são pessoas normais, ninguém 

é fortão anabolizado, tem gente magra, gorda, alta, baixa, talvez a 

maioria não tenha nenhum tipo de treinamento só a força de 

vontade. São pessoas como eu e você. 

É um jargão mais  do que batido mas, “a vida imita a arte”? Vivemos 

numa sociedade tão caótica que precisamos de vigilantes? A policia 

só, não é mais o suficiente? Quanto tempo até a justiça caçar eles 



pelas ruas como fizeram com o Batman? Será que vai aparecer 

algum aqui pelas ruas do Brasil? Porque não eu ou você que esta 

lendo? 

Não podemos esquecer que a balança precisa de equilíbrio. Não 

existe o bem sem o mau. Quanto tempo até aparecerem os super 

vilões? 

Big Bang Theory Emburreceu? 

 

Big Bang Theory era uma das séries favoritas do pessoal da 

redação do Blog, por um simples motivo, identificação. 

Faltava na tv um programa aonde os nerds ou geeks ou freaks, 

pudessem se enxergar, ver um pouco do seu dia a dia, do seu estilo 

de vida. 

A primeira temporada foi especial, pois era engraçada para os 

nerds. Fazia sentido, e era engraçado, ver o Sheldon discutindo “se 

o Batman morrer quem fica no lugar dele”, ou uma festa a fantasia 

aonde o Sheldon vai vestido de Efeito Doppler (foto acima direita), 

aliás piada essa nunca explicada (lembre disso “nunca explicada”), 

isso para os nerds era sensacional e engraçadíssimo. 



 

Com o sucesso, veio a necessidade de fazer MAIS sucesso, e da 

segunda temporada em diante a série começou a emburrecer. Não 

que ela deixou de ter piadas nerds, mas todas elas, TODAS, agora 

vem acompanhadas de explicação. Com a mega popularidade da 

série, diminuir o nível de “nerdice” das piadas se fez necessário 

para atingir as massas. 

Mas hoje tem muita gente assistindo a série e comentando sobre 

ela em redes socias, e você entende nos comentários que a maioria 

das pessoas só entendeu as piadas porque elas vieram 

explicadinhas, esmiuçadas. 

Já vimos séries inteligentes, com excelente roteiro, acabarem pela 

baixa audiência, como por exemplo Pushing Daises ou Dead Like 

Me. 

É uma pena que uma série tão legal para um público específico, 

tenha “emburrecido”, porque sim, foi isso que aconteceu, para que 

se adaptasse e se tornasse mais agradável ao grande público. 

A Batalha do Apocalipse 

Com muito orgulho eu lhes conto que acabei de ler um livro 

sensacionalmente maravilhoso, A Batalha do Apocalipse. 

 

 

 

 



Fazia já algum tempo que eu não lia um livro em que os 

personagens tivessem uma profundidade tão grande. Em “ABdA” os 

personagens principais e muitos dos secundários têm um 

background muito grande, eles não estão ali apenas seguindo o 

rumo, o objetivo da história. Você entende o porquê de eles 

tomarem certas atitudes. 

Quando o Ablon (personagem principal) se recusa a recuar mesmo 

em batalhas tidas como perdidas, você entende claramente o 

porquê de ele permanecer, de ele não se render. 

 

Dentre os personagens, os meus favoritos se tornaram a Flor do 

Leste, a chinesa escrava e o Ishin Aziel “A Chama Sagrada”,ambos 

personagens que têm como marca a lealdade. 

Hoje em dia é difícil achar uma história que você goste por inteiro, 

como esta. É o tipo de livro que te prende do início ao fim. 

Apesar de ser um livro sobre anjos, ABdA não tende a nenhuma 

religião. Não se preocupe que em nenhuma de suas páginas tem 

“pregação” para nenhuma igreja nem nada disso. 

Aproveitei e também já li Imaginários 3. É um livro com contos de 

ficção, dentre os quais tem um sobre o mundo de ABdA. Apesar de 

ser um conto bem curtinho, ele é dinâmico, explicativo (sem tratar 

os personagens como idiotas) e que deixa no leitor a ideia de que 

no universo de ABdA as coisas fazem sentido, pois tanto o livro 

quanto o conto são histórias coerentes uma com a outra. 



Se você gosta de um livro bem escrito, coerente, que te cativa e faz 

com que você desenvolva carinho pelos personagens essa é a obra 

certa. 

Calvin e Haroldo 10 Anos 

 

Primeiro de tudo é importante falar que não fazem 10 anos da 

criação de Calvin e Haroldo. Fazem 27 anos que os personagens 

foram criados. “10 Anos” é o nome desse livro. “CeH” foi publicado 

de 1985 até 1995 e esse livro não é uma coletânea de todas as 

suas tiras, é um relato de como foi a experiência de escrever as 

tiras. 

 

No livro ele conta coisas fora das habituais perguntas: “qual a 

inspiração para os nomes?” “ele é você?” Nada dessas coisas. Ele 

narra coisas dos bastidores da história, como por exemplo: você já 

notou que vários outros personagens são licenciados para diversos 



outros produtos, como o Snoopy, a Mafalda e o “CeH” não? Não 

tem bonequinhos nem nada do gênero. Ele explica o porque. 

O autor conta que era desenhista, mas que se tornou escritor, só 

para ter como ganhar a vida. 

Na verdade o livro nem tem tantas tiras, elas são apenas o 

complemente do texto do autor explicando coisas sobre “CeH”. 

Ele conta uma coisa muito interessante, mas que quase ninguém 

nota, mas quando eles aparecem no carrinho vermelho descendo o 

barranco, o dialogo é sempre uma filosofia existencialista. E que o 

final sempre uma queda ou um machucado é significa um choque 

de realidade. 

5 Idiomas Fictícios 

Existem algumas obras que, dentro da mídia a qual se propõem, 

são tão ricas em detalhes, mas tão ricas, que possuem até mesmo 

um idioma próprio. Hoje temos livros, filmes e até mesmo games 

que possuem o seu próprio idioma. 

Em alguns casos o idioma fica restrito ao seu universo, em outros 

casos ela extrapola e passa a ser estudada e falada por pessoas 

ditas normais, como eu e você. 

Hoje nós vamos conhecer os 5 mais famosos e incríveis idiomas 

fictícios. 

5 – Idioma: Simlish – Universo:The Sims 

 

Simlish é a língua criada para o jogo The Sims. O idioma também é 

falado nos jogos SimCity 4 e Spore. O idioma foi criado baseada na 

fonética presente no ucraniano e no idioma falado nas Filipinas. 

Pequeno Dicionário de Simlish  



Sul Sul – Oi/Tchau 

Ah, van tesua! Communs nala? – Olá, como vai você? 

Wing Zing Dog – Vou bem, e você? 

Chumcha – Pizza 

Kik – Beijo 

4 – Idioma: Ofidioglossia - Universo: Harry Potter 

 

No universo HP a língua das cobras é falada apenas por poucas 

pessoas, sempre associada as Artes das Trevas. Era falada por 

Salazar Slytherin (fundador da Sonserina) e seus descendentes, 

incluindo Voldemort, que passou a capacidade a Harry quando ele 

tentou matá-lo. 

3 – Idioma: Klingon - Universo: Star Trek 

 

O Klingon é hoje, uma linguagem quase totalmente desenvolvida. 

Foi ouvida pela primeira vez em Star Trek: The Motion Picture 

(1979). O primeiro dicionário Klingon foi publicado em 1985. As 

peças de Shakespeare, Muito Barulho por Nada e Hamlet foram 

traduzidos para Klingon e eles mesmo sempre falam: “Shakespeare 

é melhor compreendido se lido Klingon”. Em 2006 obteve o recorde 

mundial para a linguagem ficcional mais falada. 

Pequeno Dicionário de Klingon 

Olá. – nuqneH 

O quê está acontecendo? – qaStaH nuq? 

Eu entendi. – jIyaj 



Eu não entendi. – jIyajbe’ 

Onde é o banheiro? – nuqDaq ‘oH puchpa”e’ 

Estou com fome! -bor qa’nay 

2 – Idioma: Na’Vi - Universo: Avatar 

 

Nunca um idioma fictício foi difundido tão rápido quanto em Avatar. 

Na’vi foi construída para se ajustar ao conceito do diretor James 

Cameron de como o idioma deveria soar no filme, para poder ser 

realmente aprendida pelos personagens humanos do filme, e para 

poder ser pronunciável pelos atores, mas que não se assemelhasse 

a nenhuma outra língua humana. 

Pequeno Dicionário de Na’Vi 

t-ìm-aron – acabou de caçar 

t-er-aron – está caçando 

kam-ei-e – gosta de ver 

peú, ‘úpe – que coisa 

pesu, tupe – quem 

pefya, fyape – como 

1 – Idioma:Idiomas de Arda - Universo: Obra de Tolkien 

 

O termo “Idiomas de Arda” é usado para descrever as muitas 

línguas ficcionais inventados por Tolkien para a sua obra 

relacionada a Terra Média. Isso foi feito para dar profundidade 

lingüística de nomes e lugares. Os dois mais conhecidos são o 

Quenya (que é comparável ao latim, pois é uma língua antiga 



utilizada na contemporaneidade), o Sindarin, a Língua Negra ou 

Fala Negra, usada por Sauron escrita no Um Anel, O Valarin, o 

idioma dos Valares. Fora esses há ainda: Adunaico, Westron, 

Telerin, Doriathrin, Nandorin, Ilkorin, Khuzdul, Entês e Orkish. 

Pequeno Dicionário de Élfico 

Anarion – filho do Sol 

Elendil – amigo de elfos 

Calmacil – espada de luz 

Tári – rainha 

Heri – senhora 

Vala – poder 

5 Formas De Viajar no Espaço na Ficção Cientifica 

Viajar pelo espaço, chegar na “fronteira final” esse é um tema que 

fascina a ficção cientifica e seus fãs. Dentre as muitas formas de se 

viajar pelo espaço, hoje, escolhemos 5 dos nossos 5 filmes favoritos 

com viagens espaciais. 

 5 – Holtzman Drive – Duna 

Duna é o universo ficcional de Frank Herbert para quem não 

conhece. Holtzman Drive é a tecnologia que permite a Guilda 

dobrar o espaço, viajando, assim, instantaneamente formando um 

ponto no universo que se abre e faz eles viajarem de um ponto ao 

outro do universo. 

4 – Buraco de Minhoca – Contato e Interstellar 

Os buracos de minhoca são literalmente buracos no espaço que 

podem fazer tanto com que se viaje através do espaço como 

através do tempo. Buracos de minhoca são uma teoria muito solida 

da física infelizmente ainda não comprovada. 

3 – Motor de Improbabilidade Infinita – Guia do Mochileiro das 

Galáxias 



 

Nós já falamos do Guia do Mochileiro das Galaxias nas 8 Naves 

Mais Icônicas da Ficção. O motor de improbabilidade infinita é o 

propulsor da nave Coração de Ouro. O motor vai levar ao infinito a 

probabilidade de que alguma coisa aconteça, assim proporcionando 

ultrapassar os limites da hipervelocidade,ou seja, pode-se cruzar 

simultaneamente todos os pontos do Universo em poucos 

momentos. Podem acontecer alguns efeitos colaterais com os seus 

tripulantes enquanto o motor estiver ativo. 

2 – Hiperespaço – Star Wars 

 

Por mais que muitos achem, o hiperespaço não é igual a velocidade 

da luz. No “hiper” a nave é deslocada para uma dimensão paralela 

onde ela ultrapassa a velocidade da luz, mas para isso ela precisa 

fazer uma série de cálculos para que a nave não apareça dentro de 

um planeta, pois quando se chega no local calculado, o motor se 

desliga e a nave reaparece, saindo do hiperespaço. 

1 – Warp Drive – Star Trek 

 



O warp drive distorce o espaço tempo. Parecido com o buraco de 

minhoca onde o túnel liga os locais, no “warp” ele aproxima os 

locais a nave na verdade continua com a sua mesma velocidade 

protegida por uma ‘bolha”. 

5 Mundos da Ficção Literária 

Vivemos no planeta Terra e conhecemos muitos outros planetas do 

nosso sistema solar, mas hoje vamos visitar mundos que só por 

meio da literatura nos é possível chegar. 

Sim novos mundos! Não só uma simples viagem a outros países, 

mas uma viagem completa a outros mundos. 

Mundos onde coisas incríveis acontecem, e o que no nosso mundo 

pode parecer impossível, lá não é. 

5 – Peter Pan – Terra do Nunca ou Neverland / Autor: JM Barrie 

 

Terra do Nunca é uma ilha do livro, Peter Pan. Nela as crianças não 

envelhecem. Nos primeiros rascunhos, a ilha foi chamada “A Ilha do 

Nunca, Nunca, Nunca de Peter Pan”. Quando o filme foi feito, a ilha 

foi descrita como “Terra do Nunca, Nunca”. Na publicação, 

entretanto, foi abreviada para “Terra do Nunca”. A única orientação 



para se chegar até a ilha é “a segunda estrela à direita e então 

direto, até amanhecer”. 

4 – O Mágico de Oz – Terra de Oz / Autor: L. Frank Baum 

 

Quando Dorothy caiu neste estranho lugar, deparou-se com 

pequenas pessoas, que nunca tinha visto iguais, e para piorar, 

ninguém ali sabia onde ficava o Kansas, então descobriu que 

estava numa terra desconhecida por todos, batizada com o 

estranho nome de Oz. A menina caíra no País dos Munchkins, mais 

a oeste, está a terra dos Winkies, ao Norte, o País dos Gillikins, e a 

Sul o País dos Quadlings. Os 4 países (e a cidade central das 

Esmeraldas) são cercadas por todos os lados por escaldantes 

areias desérticas, impossibilitando assim a passagem para fora, 

bem como a entrada de forasteiros ali. 

3 – As Crônicas de Sangue e Gelo – Westeros / Autor: George 

R.R. Martin 

 

 

 

 

 



Westeros é um continente unificado composto por Sete Reinos e 

uma área não mapeada ao norte, que é separada do restante do 

reino pela Muralha, sempre guardada pela Patrulha da Noite. Os 

sete reinos são: Reino do Norte (Casa Stark), Reino das Ilhas de 

Ferro (Casa Greyjoy), o Reino da Vale (Casa Arryn), o Reino do 

Rochedo (Casa Lannister), o Reino das Terras da Tempestade 

(Casa Baratheon) o Reino da Campina (Casa Tyrell), e o sétimo, o 

Reino de Dorne (Casa Martell). 

2 – As Crônicas de Nárnia / Autor: CS Lewis 

 

Nárnia é um mundo plano e geocêntrico, conforme é narrado em A 

Viagem do Peregrino da Alvorada. No limiar do mundo de Nárnia, o 

oceano tem água doce, é coberto por flores, e o céu encontra o 

mar. Nárnia é o principal país dentro do mundo de Nárnia; porém 

este mundo contém outros locais, como a Arquelândia, Cair 

Paravel, Ermo do Lampião, a Calormânia, a Charneca de Ettin, o 

Grande Deserto, Telmar, os Campos Agrestes do Norte, e os 

Campos Ocidentais. 

1 – O Senhor dos Aneis, Silmarilion, O Hobbit – Terra Média / 

Autor: JRR Tolkien 

 



Tolkien nunca finalizou a geografia de todo o mundo associado a 

sua obra. Em Contos Inacabados, Christopher Tolkien comenta 

sobre vários casos dúbios dos mapas e até sobre o nome dos 

locais. 

Crossed – É Brutal e Insano Mas é Ótimo 

 

Crossed não é uma leitura para qualquer um. Se você é daqueles 

que acha que tentar sobrevier num apocalipse zumbi é difícil, 

esqueça tudo que você sabe sobre sobreviver e sobre fuga. Alias se 

você não tem estomago forte, eu recomendo que não vá adiante. 

Agora o vírus é muito pior, em Crossed ao invés de zumbis, as 

pessoas são infectadas com um misterioso vírus que faz com que 

suas vítimas comecem a realizar os seus pensamentos mais 

perversos. Os mais perversos mesmo seja lá qual ela for. 

O surto se espalho rapidamente e quem está infectado com o vírus, 

tem uma cruz no rosto, que é como uma ferida. O contágio é feito 

através de fluidos corporais, seja ele qual for. 

Crossed pode chocar a muitos leitores. É uma história de 

sobreviventes é claro, mas no meio disso tem muita violência, 

insanidade, perversões sexuais, matança gratuita, a insanidade é 

imensa, é brutal. 



 

A HQ é insana, mas mesmo assim ela te mantem preso do começo 

ao fim, porque aqui a fuga a possibilidade de sobreviver é mínima. 

Os zumbis bem ou mal são burros, os “cruzados” não, eles mantém 

a inteligência. Ao contrário dos zumbis ele não estão mortos, estão 

vivinhos apenas se tornaram completamente pervertidos, são 

maquinas de matar sedentas por sangue e quem em alguns casos 

se unem em bandos e trabalham juntos. 

Você fica tão envolvido com a história que mesmo as cenas de 

mutilação, estupro, canibalismo (eu disse que era chocante), apesar 

de chocarem MUITO, não fazem você parar de ler. 

Super aprovado a HQ de Garth Ennis, apesar de perturbadora é um 

excelente trabalho que vale muito a pena ser lido. 

Os 5 Melhores Desenhos da História do Cartoon Network 

 

O CN é um dos canais mais irados do segmento, e apresenta uma 

quantidade imensa de desenhos na sua grade horária para todas as 



idades com certeza. Desde os malucos Flap Jack, até o super da 

moda Hora da Aventura até o super inteligente e divertido MAD TV. 

Hoje vamos conhecer os melhores 5 cartoons desses 20 anos. 

5 – A Mansão Foster para Amigos Imaginários  

 

Que criança nunca teve um amigo imaginário? Mac (o menino) já 

esta grande demais para ter um amigo imaginário, Bloo (o azul) e 

sua mãe manda que ele se livre do mesmo. Ele vai morar um lar de 

adoção a “Mansão Foster” onde crianças sem amigos imaginários 

vão para adotar. Como Mac o visita todos os dias Bloo acaba nunca 

sendo adotado e vive lá com outros amigos imaginários que 

também nunca são adotados. 

4 – Clone Wars 2D 

 

Não que o Clone Wars 3D não seja bom, mas acho que o 2D foi 

mais marcante. Primeiro porque foi bem curtinha 25 episódios. 

Segundo, conta exatamente o período entre os filmes 2 e 3 e o 

episódio 25 termina exatamente onde começa o filme 3. E terceiro 

porque ela até tinha bastante pancadaria mas ela era mais 

filosófica, como por exemplo o episódio do Mace Windu onde ele 

sai na porrada geral com um exercito de robôs usando quase só a 

força e o episódio não tem nenhum diálogo. 

3 – A Turma do Bairro – KND 



 

5 crianças treinadas por uma organização internacional para 

combater o autoritarismo dos adultos. O desenho mostra que a 

Turma do Bairro está em constante conflito com os adultos e os 

adolescentes. A KND possui suas regras, como por exemplo, 

quando uma criança completa 13 anos, ela tem que ser dispensada. 

Então as crianças mais novas apagam sua mente, e ela esquece 

que já foi da KND. 

2 – As Terriveis Aventuras de Billy e Mandy 

 

Billy e Mandy ganharam uma aposta do Ceifador Sinistro “Puro 

Osso”. O resultado, ele teria que ser amigo deles para sempre.  

Então, o desenho trata de acontecimentos estranhos e sinistros, 

como que diários, da relação de Puro Osso (criatura mágica e 

imortal) e Billy e Mandy (crianças normais). 

1 – Liga da Justiça 

 

Para muitos, esse desenho foi a porta de entrada no universo da 

DC. Todos os episódios sensacionais muito bem adaptados. Além 

disso trouxe de volta muitos heróis que estava esquecidos até dos 

mais fãs. O ápice da série foi a 2ª temporada que colocou em 



primeiro plano não só os figurões mas diversos heróis da segunda 

linha. 

As 5 Melhores Tiras de Quadrinhos 

As Tiras de Quadrinhos foram as primeiras histórias em quadrinhos 

de jornal apareceram nos Estados Unidos no final do século 19 e 

The Yellow Kid é geralmente creditado como o primeiro 

personagem de “tiras”. No entanto, a forma de arte que combina 

palavras e imagens evoluiu gradualmente e hoje há muitos 

exemplos de sucesso. No Brasil as “tiras de jornal” não são muito 

valorizadas, mas estão em todos os grandes e médios jornais. 

Hoje nós vamos conhecer as 5 melhores tiras de todos os tempos. 

Não é “A TIRA” ok? O contexto todo, personagem, tradição, fama. 

5 – Snoopy – Peanuts 

 

Snoopy ou Peanuts como é conhecido nos EUA é com certeza a 

mais famosa “tira” nessa lista, e foi escrita e desenhada por 50 

anos. É a história de uma turma de amigos do bairro onde o mais 

famoso é o inesquecível Charlie Brown e Snoopy seu cachorro de 

estimação. Este que é o personagem com mais participação. 

Snoopy tem livros, desenho animado e agora logo vai aparecer em 

um longa. Em 50 anos, Charlie Brown muito tentou, mas nunca 

chegou a chutar a bola de futebol americano. 

4 – Turma da Mônica 



 

As histórias da Turma da Mônica todo mundo conhece, nem é 

preciso explicar. O que talvez você não saiba é que as tiras 

começaram em 1959 e as primeiras tirinhas mostravam as 

aventuras de um menino e seu cachorro. Não não era o Cebolinha, 

mas o Franjinha e o Bídu. Assim como Snoopy a “turma” também é 

totalmente multimídia. 

3 – Garfield 

 

Desta lista Garfield é o quadrinho mais distribuído no mundo. Ele é 

simplesmente a consciência de todos nós que não gosta de acordar 

cedo, que tem preguiça, que gosta de lasanha, por isso ele 

consegue essa empatia toda com o publico e essa fama toda. 

2 – Recruta Zero 

 

O Recruta Zero começou a ser publicado em 1950 e até hoje é 

produzida pelo criador original. No começo ele era um estudante 

universitário, mas como a tira não fez sucesso, logo ele foi 

incorporado ao exército. A história gira em torno de um quartel onde 

todos os membros são totalmente ineptos para suas funções. 



1 – Calvin e Haroldo 

 

 

 

 

Calvin e Haroldo com certeza é a mais sensacional tira de 

quadrinhos já feita de todos os tempos. Calvin segue um rumo 

diferente das outras tiras dessa lista. Bill Watterson seu desenhista 

sempre se negou a licenciar a marca para o que quer que fosse. 

Calvin é um menino de 6 anos de idade, com péssimas notas na 

escola (possivelmente TDA), mas incrivelmente imaginativo, que 

vive muitas aventuras com seu melhor amigo, Haroldo, o tigre de 

pelúcia (possivelmente esquizofrenia). Watterson defende a 

imaginação de todas as crianças do mundo, Seu esporte favorito é 

o “Calvinbol”, um jogo maravilhosamente divertido mas que também 

é um protesto contra todas as regras de esportes organizados. 

“CeH” foi desenhado de 1985 até 1995. 

5 Motivos Que Provam Que Yoda Esta Morto na Trilogia 

Clássica 

Que Yoda é o maior mestre Jedi de todos os tempos isso todos 

sabemos, mas você já pensou que o nosso conhecimento de Star 

Wars pode estar errado??? E se na verdade o Yoda, em toda a 

trilogia clássica, estivesse morto???? 

Motivo 5 – Negócios inacabados 

 

Espíritos podem ter “negócios inacabados”, vinculando-os ao 

mundo temporal. Yoda não derrotou o Imperador Palpatine, e ele 



não conseguiu impedir a queda de Anakin para o Lado Negro. Yoda 

nunca detectou, ou adivinhou, que Palpatine era Darth Sidious. 

Alias a grande marca da nova trilogia é o fracasso do Yoda. Sendo 

assim ficou preso espiritualmente ao local que morreu. Veja Motivo 

4. 

Motivo 4 – A luta na caverna 

 

A cena da caverna em O Império Contra-Ataca reúne muitos 

aspectos de uma  assombração residual. Ao contrário de uma 

assombração inteligente, isto é, quando o fantasma não pode 

interagir com os vivos, como nas outras aparições de Obi Wan, e 

normalmente se manifesta como uma memória recorrente. A 

batalha que ele teve com Vader imaginário realmente aconteceu 

entre Vader e Yoda, portanto, a assombração residual da morte de 

Yoda.  

Motivo 3 – Yoda não tem um light saber 

 

Vamos supor, apenas por um momento, que Yoda esteja vivo em 

Dagobah. Yoda é um fugitivo, que pode ser caçado a qualquer 

momento. No entanto, você nunca vê uma cena em O Império 

Contra-Ataca, onde Yoda possui, ensina, ou utiliza um sabre de luz. 

E, graças a nova trilogia sabemos que Yoda é extremamente hábil 

no uso desta arma. Então, onde ela está? 

Motivo 2 – Existem Outros Fantasmas em Dagobah 



 

Em Dagobah é  aonde Luke,  também consegue conversar com um 

outro espirito que interage com ele, além de Yoda, o de Obi Wan. 

Em Dagobah, Luke consegue conversar com os espíritos mas em 

Endor ele consegue apenas ve-lôs mas não interage com eles. 

Motivo 1 – Darth Vader não menciona Yoda 

 

Tem alguma coisa muito errada ai. Quando Luke enfrenta Vader ele 

tinha recém chegado de Dagobah e logo Vader fala: “Obi Wan lhe 

ensinou bem“, mas quem ensinou foi o Yoda. Ok? Continuando eles 

lutam blábláblá “eu sou seu pai” blábláblá, corta a mão, e ai Vader 

usa uma das habilidades que é a de ler mentes e descobre que Leia 

é sua filha. Perai não esqueceu de nada??? E não leu nada sobre o 

Yoda??? O fato de ele estar vivo não seria importantíssimo para o 

Império?? Porque ele não fala nele e nem consegue ler nada na 

mente de Luke?? Porque ele esta morto!!! 

5 Melhores Personagens de Star Wars Que Não Estão Nos 

Filmes 

O universo Star Wars é muito mais do que simplesmente 6 filmes, 

alguns desenhos e um monte de fãs. Vamos mostrar 5 

personagens, pré reboot do universo expandido, masque nunca 

apareceram na telona. 

5 – Darth Bane – Saga: Path of Destruction 



 

Sua história se passa mais de mil anos antes da linha de tempo dos 

filmes. Após os jedis terem exterminado todos os Siths, Darth Bane, 

sozinho, ressuscitou a Ordem dos Sith e criou o padrão de que um 

Sith tem sempre um aprendiz. Tudo isso na já citada trilogia de 

Bane. 

4 – Darth Malak – Saga: Knights of The Old Republic 

 

Temos aqui mais um Lorde dos Siths que seria MEGABOGA no 

cinema. Um vilão terrível para um jogo que tinha um enredo melhor 

do que a maioria dos filmes da nova trilogia. Malak era um bastardo 

cruel que iria destruir um planeta inteiro para vencer seus inimigos. 

Mesmo que o seu próprio povo estivesse no planeta ele disse. 

3 – Mara Jade – Saga: Trilogia de Thrawn         

 

Mara Jade participou muito mais do que seria uma série e não uma 

trilogia. MJ foi “Mão do Imperador” Palpatine, após a morte de 

Vader, e por ordem de Datrh Sidious tentou matar Luke. No final, 

você não sabe … ela se casou com Luke. Jade foi uma 

personagem brilhante que conheceu uma morte horrível pelas mãos 

do próprio sobrinho. 

 2 – Starkiller – Saga: Force Unleashed 



 

Force Unleashed era um grande jogo … mas o aprendiz secreto de 

Darth Vader foi muito mais do que esperávamos. O cara pode 

destruir um TIE Fighter com o toque. Um grande personagem que 

ainda é relativamente novo para o universo SW. 

1 – Jacen Solo – Saga: A Nova Ordem Jedi 

 

Olha o nome dele Jacen SOLO. De quem você acha que ele é 

filho???? Desde Anakin Skywalker não temos testemunhado tal 

ascendência para o mal. Jacen é um bastardo do mal que traiu a 

sua família e amigos. Muito parecido com o que fez seu avô (um 

cara chamado Vader). 

Os 6 Maiores Anti-Heróis 

A definição de Herói diz o seguinte: “figura arquetípica que reúne 

em si os atributos necessários para superar de forma excepcional 

um determinado problema de dimensão épica“. Já o termo Super-

Herói é: “personagem fictício sem precedentes das proezas físicas 

dedicadas aos atos em prol do interesse público“. 

 Fora a dicotomia heróis e vilões, existem também aqueles que 

vivem entre um e outro caminho: “é o termo anti herói que designa o 

personagem caracterizado por atitudes referentes ao contexto do 

conto contemporâneo, mas que não possuem vocação heróica ou 

que realizam a justiça por motivos egoístas, pessoais, vingança, por 

vaidade, por matar ou por quaisquer gêneros que não sejam 



altruístas” Hoje vamos conhecer os 5 melhores (ou piores), Anti-

Heróis. 

6 – Vegeta / Dragon Ball 

 

É um personagem sádico, chegando ao ponto de destruir seu 

companheiro de longa data, Nappa, quando o mesmo não 

consegue derrotar Goku. Durante esse tempo, Vegeta demonstra 

um grande desejo por imortalidade e poder. A personalidade de 

Vegeta muda de assassino cruel para anti-herói vingativo, obcecado 

por se tornar mais forte do que Goku. 

5 – John Constantine / Hellblazer 

 

Arrogante, negligente e enganador, John Constantine é um 

Exorcista, tem vastos conhecimentos sobre ocultismo, demonologia 

e outros assuntos obscuros. Ele é a encarnação viva do ditado: 

“Cuidado com o que você deseja“, porque ele vai cumprir o seu fim 

… dois segundos antes de você descobrir que ele vendeu sua alma 

para fazê-lo. Certa vez deu água benta para o Diabo beber. 

4 – Motoqueiro Fantasma / Marvel 



 

O Motoqueiro surgia inicialmente logo após pôr-do-sol, ou quando 

seu hospedeiro experimenta um estado de grande sofrimento 

psicológico. A transformação é muito dolorosa, com a carne do 

hospedeiro derretendo para dar lugar à forma cadavérica do 

Motoqueiro. Ele se auto-intitula o Espírito da Vingança e persegue 

os criminosos que considera “pecadores“. Seus poderes consistem 

de um olhar capaz de colocar sua vítima em choque, uma corrente 

de metal capaz de mudar de comprimento e uma moto com rodas 

flamejantes. Como diz o Azagual, “o herói mais sem expressão da 

Marvel, até porque ele não tem músculos na face“. Recentemente 

teve uma versão que dirigia carros ao invés de moto. 

3 – V / V de Vingança 

 

“V” é um Anarquista que veste uma máscara estilizada de Guy 

Fawkes e é possuidor de uma vasta gama de habilidades e 

recursos. Ele então inicia uma elaborada e teatral campanha para 

derrubar o Estado absolutista inglês.  

2 – Justiceiro / Marvel 



 

O Justiceiro é um vigilante, que considera crimes como assassinato, 

sequestro e tortura aceitáveis como táticas de combate ao crime. 

Tudo isso motivado pela morte de sua família, que foi assassinada 

pelos capangas do mafioso Costa, quando testemunharam uma 

execução proveniente de uma guerra entre gangues no Central 

Park, em Nova York. Conhece quase todo o tipo de armamento. Os 

assassinos de sua família foram os primeiros a serem mortos por 

ele. Como veterano de guerra é um mestre em táticas furtivas e de 

emboscadas, bem como o manuseio de uma vasta variedade de 

armas. 

1 – Capitão Nascimento / Tropa de Elite 

 

Ele é o que se espera de um verdadeiro policial, incorruptível. Ele 

não tem pena de bandido e faz o que tem que ser feito para tentar 

limpar a sociedade, doa a quem doer. 

 

 

 

 



Os 5 Video Games Mais Vendidos de Todos Os Tempos 

Os consoles de vídeo game são incríveis objetos de desejo que tem 

a capacidade de fazer com que possamos vivenciar diversas 

experiências e não só isso, no mundo dos games temos o poder da 

tomada de decisão sobre os personagens. Hoje, com base na lista 

da 20 Consoles Mais Vendidos na História da EXAME, vamos 

comentar sobre os 5 primeiros. 

5 – Nintendo Wii (Nintendo) / Unidades Vendidas 

Mundialmente: 97 milhões 

 

Jogos Mais Notáveis: Wii Sports, Mario Kart Wii, New Super Mario 

Bros. Wii - Escolha do Redator: Super Punch Out 

 Recentemente saíram duas noticias do Wii a primeira era de que 

console estava oficialmente fora de linha  e a segunda de que 

estava chegando no mercado americano a sua versão mini. O que 

importa é que o Wii revolucionou a forma como o jogador interage 

com o jogo. 

4 – Playstation (Sony) / Unidades Vendidas Mundialmente: 102 

milhões 

 

 

Jogos Mais Notáveis: Final Fantasy VII, Gran Turismo, Metal Gear 

Solid 



Inicialmente com a grafia Play Station, ele seria um leitor de cd para 

o SNES, sendo produzido em conjunto com a Nintendo. Quando as 

empresas romperam o acordo, nasceu a divisão Sony Computer 

Entertainment, com o objetivo de implementar no mercado, um novo 

console de videogame. 

3 – Game Boy / Game Boy Color (Nintendo) / Unidades 

Vendidas Mundialmente: 118 milhões 

 

Jogos Mais Notáveis:  Tetris, Pokémon Red and Blue, Super 

Mario Land 

Game Boy é o portátil que mais gerações teve. O projeto foi 

anunciado e mostrado na feira E3 de 1987. O aparelho tinha que 

ser um console de jogos realmente portátil (cabia no bolso de 

qualquer camisa ou calça), simples (o processador principal tinha 

apenas 4,19 Mhz e o seu display era a preto e branco), eficiente (as 

pilhas duravam até 20 horas ininterruptas), barato (foi lançado por 

algo equivalente a 100 dólares) e que levaria até aos jogadores, 

onde quer que estivessem, a diversão. 

2 – Nintendo DS (Nintendo) / Unidades Vendidas Mundialmente: 

152 milhões 

 

Jogos Mais Notáveis:  New Super Mario Bros., Nintendogs, Brain 

Age - Escolha do Redator: Spiderman Shattered Dimensions 

DS é o portatil que podem falar o que quiser, todo mundo quer ter. 

Ele já tem dois irmãos o 3DS e o 2DS. A sigla significa  Dual Screen 



(tela dupla). Possui conexão com o Wii e jogando algum título nas 

duas plataformas é possível desbloquear fases e objetos no outro 

console.  

1 – Playstation 2 (Sony) / Unidades Vendidas Mundialmente: 

153 milhões 

 

 

Jogos Mais Notáveis: GTA San Andreas, Final Fantasy X, Shadow 

of the Colossus - Escolha do Redator: “Pirateados de Futebol” 

O PS2 foi lançado no ano 2000 e até hoje é o console mais vendido 

de todos os tempos basicamente por um simples motivo. Esse foi o 

game com mais jogos pirateados da história. A facilidade de 

piratear, aliado ao baixo valor do cd pirata, fez com que 

basicamente todo gamer tivesse um ps2. 

Os 5 Maiores Livros de Ficção Científica 

Hoje em dia existem tantos livros de ficção científica, que fica difícil 

escolher um para ler. Portanto hoje vamos fazer uma lista dos 5 

melhores, os 5 essenciais. Acredite fazer essa lista foi quase 

impossível. São muitas obras maravilhosas e foi extremamente 

difícil deixar algumas de fora. 

5 – Admirável Mundo Novo   

Ambientado em um futuro distópico que antecipa a evolução da 

tecnologia reprodutiva e engenharia biológica. O mundo do 

romance descreve uma utopia, onde a humanidade é 

despreocupada, saudável e tecnologicamente avançada. A guerra e 

a pobreza foram removidas e todos são permanentemente feliz. A 

ironia é que todas essas coisas foram alcançados através da 

eliminação de muitas coisas que os humanos consideram 



importantes para a sua identidade – família, cultura, arte, literatura, 

ciência, religião e filosofia. É também uma sociedade hedonista, 

tendo o prazer do sexo promíscuo e uso de drogas. 

4 – 1984  

Escrito por George Orwell, um ano antes de sua morte, para 

mostrar ao mundo o futuro sombrio e desolador de uma sociedade 

sujeita ao totalitarismo. É uma história perturbadora e arrepiante do 

Big Brother, onde o sexo é desaprovado e só podem ser usado para 

fins reprodutivos. Foi escrito em 1949, quatro anos após o fim da 

Segunda Guerra Mundial e da paranóia e medo que surgiu a partir 

desse momento, bem como a ameaça do comunismo. No livro o 

mundo foi agrupado em três forças opostas: Oceania, Eurásia e 

Lestásia. É uma sociedade onde todos são monitorados 

constantemente através de telas que estão em todos os quartos. 

Mesmo se você está fisicamente sozinho, você está sempre sendo 

vigiado e o individualismo é proibido. 

CURIOSIDADE: o termo Big Brother (do programa de TV) vem dai, 

pelo fato das pessoas serem vigiadas 24 horas por dia. 

3 – Neuromancer 

Uma das mais famosas novelas Cyberpunk. Esse foi o primeiro livro 

de Gibson e o começo de uma triologia. Neuromancer é um livro de 

ficção científica que introduzia novos conceitos para a época, como 

inteligências artificiais avançadas e um cyberespaço quase que 

“físico”. O livro conta a história de Case, um ex-hacker (cowboy, 

como são chamados os hackers em Neuromancer) que foi 

impossibilitado de exercer sua profissão, graças a um erro que 

cometeu ao tentar roubar seus patrões. Eles então envenenaram 

Case com uma microtoxina, que danificou seu sistema neural e o 

impossibilitou de se conectar à Matrix. 

2 – A Máquina do Tempo  

Publicado pela primeira vez em 1895, tornando-o mais antigo livro 

desta lista. Considerado por muitos como um dos maiores 

romances de ficção científica de todos os tempos, este livro cunhou 

o termo “Time Machine“, que é quase exclusivamente usado para 



se referir a qualquer dispositivo que permite que os seres humanos 

se movimentem através do tempo. O personagem principal do livro 

é um inventor que vive em Londres. Ele nunca é identificado, e é 

sempre designado simplesmente como “O Viajante do Tempo“. 

Tendo demonstrado a amigos que o tempo é uma quarta dimensão, 

e que um dispositivo adequado pode recuar e avançar nesta quarta 

dimensão, ele conclui a construção de uma máquina maior, capaz 

de transportar a si mesmo. Ele imediatamente embarca em uma 

jornada para o futuro. 

1 – O Guia do Mochileiro das Galáxias  

Série de comédia e ficção científica criada por Douglas Adams. A 

série segue as aventuras de Arthur Dent, um inglês azarado que, 

com seu amigo Ford Prefect, um alienígena, escapa a demolição da 

Terra por uma raça alienígena chamada burocrática Vogons. 

Zaphod Beeblebrox, primo de Ford e Presidente Galáctico, salva 

Ford e Arthur e leva-os a bordo de sua nave roubada, o Coração de 

Ouro, cuja tripulação inclui: Marvin, o Andróide Paranóide (o melhor 

personagem da série e do filme) um robô deprimido, e Trillian, 

anteriormente conhecido como Tricia McMillan, uma mulher que 

Arthur, uma vez conheceu em uma festa. 

Os 5 Mais Poderosos Magos 

No mundo da ficção os magos são sempre os mais sábios e os 

mais importantes, não só pela sua sapiência, mas também pelo 

extremo poder que possuem. Alguns também são guerreiros, outros 

grandes estrategistas ou até mesmo guardiões. O que importa é 

que o seu papel é fundamental em seus universos. 

5 – Feiticeira / He-Man 



 

Feiticeira era a guardiã dos segredos de Grayskull. Detentora de 

diversos poderes que nunca apareceram, apenas conhecemos sua 

habilidade de manter um escudo de força ao redor do castelo e a 

sua habilidade de se transformar em uma águia. Para quem não 

sabe ela é a verdadeira mãe da Teela. 

4 – Jadis – Feiticeira Branca / Nárnia 

 

A Feiticeira Branca é uma feiticeira incrivelmente poderosa. Além de 

condenar Nárnia a um inverno de cem anos, também é a 

responsável pela destruição de diversos mundos, entre eles 

Felinda, Bramandin, Soloris e Charn.  

 

3- Willow Rosenberg / Buffy – A Caça Vampiros 

 



Willow provavelmente foi a maior feiticeira das séries de tv. 

Sucumbiu ao mau, ressuscitou a Buffy, utilizou a “slayer’s scythe” 

para liberar o poder das caçadoras a todas aquelas ao redor do 

mundo que pudessem ser a próxima na linhagem.  

2 – Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore / Harry Potter 

 

Apesar de ser “O” maior mago do universo Potteriano, Dumbledore 

comete diversos erros, no mínimo um em cada livro em que esta 

vivo, e até no que esta morto seus erros aparecem. Segundo a 

wikipedia ele era feiticeiro da Ordem de Merlin – Primeira Classe,  

Diretor da Escola de Magia e Feitiçaria de Hogwarts, membro da 

Confederação Internacional de Feiticeiros e membro e Presidente 

da Suprema Corte dos Feiticeiros (até 1995) e ainda Presidente do 

Wizengamot (-1995;? 1996-1997). Obs: Dumbledore aqui 

representa todos os bruxos da saga HP. 

1 – Gandalf / Senhor dos Anéis (Terra Média) 

 

Gandalf é muito mais do que um mago na Terra Média, ele veio das 

Terras Imortais e era um dos Maiar, seres de extremo poder. Mas 

para vir a Terra Média, mas como não poderia vir em sua forma 

original, ele teve que assumir uma forma mortal.  



Os 5 Melhores Jogos de Nintendo Wii 

Nintendo Wii para quem não sabe é um vídeo game da sétima 

geração de games e o quinto console da Nintendo. Seu código de 

modelo é RVL-001 (cuja sigla vem de ReVoLution).O Wii se tornou 

revolucionário por ser o primeiro a permitir a liberdade de 

movimentos e assim uma interatividade muito maior com o jogo. 

 5 – Ultimate Band 

 

Ultimate Band é um jogo simples, mas maravilhoso para quem curte 

jogos de banda. Enquanto outros jogos você precisa 

obrigatoriamente dos instrumentos ou do microfone, Ultimate Band 

permite apenas usar os controles, para todos os instrumentos até 

mesmo para o vocalista, neste caso não se canta se faz os 

movimentos do mesmo. Entre as melhores músicas temos “My 

Generation” (The Who), “Fell in Love with a Girl” (The White 

Stripes), “Our Time Now” (Plain White T’s), “Crushcrushcrush” 

(Paramore) e “I Want You to Want Me” (Cheap Trick). 

4 – Punch Out 

 

 



Punch Out é um jogo muuuuuito clássico, tanto que já foi citado no 

Os 5 Melhores Jogos Para SNES. Se no SNES ele já era incrível 

por ter toda a jogabilidade de ataques e defesas e o personagem 

translucido, imagina se você precisa, não com os dedos, mas com o 

corpo comandar essa sequencia de ataques e defesas. 

SENSACIONAL. 

3 – Need For Speed Nitro 

 

Se você tem algum acessórios de direção ai sim você vai ter uma 

experiência totalmente diferente. Você vai realmente dirigir dar 

nitros, fazer drift, fugir da polícia e ainda sentir a sua “direção” vibrar 

com os impactos, tudo isso é “NFSN”. Provavelmente o mais 

sensacional jogo de carro já produzido para o Wii. Inclui provas 

muito legais no Brasil, mas com certeza as de Dubai são as mais 

iradas. 

2 – Call of Duty – Modern Warfare 

 

Faz a progressão, se esconde, espera, da para atirar sem ser visto, 

vai usar a sniper, vai sair metralhando geral. As opções são infinita. 

CODMW tem um roteiro muito bem amarradinho, muito bem feito, 

de tal forma que quando chega na fase final a emoção toma conta 



do jogador. Destaque para a perseguição de carros quase no final 

do jogo. Cena muito tensa, muito rapida e com muita emoção. 

Assista toda a parte final sem pular as cenas vale a pena.  

1 – Mario Kart 

 

Não podeira ser uma lista de jogos do Wii se nao tivesse um jogo 

do Mario. Dentre tantos jogos bns do encanador, escolhemos como 

representante o Mario Kart. Tudo no jogo é sensacional, os 

veículos, a quantidade imensa de personagens, a possibilidade de 

jogar com o seu Mii, a direção vibrando, o uso dos artefatos 

adquiridos. Tudo isso de forma bem intuitiva. Destaque para a fase 

espelho, onde todas as corridas que você fez nas cilindradas 

passadas, agora, acontecem ao contrário, com circuito invertido. 

Pode parecer facil, mas na hora da corrida é bem diferente. 

As 7 Frases Mais Icônicas de Friends 

Friends com certeza é uma das séries mais populares de todos os 

tempos. Caso você nunca tenha assistido PARE TUDO, pare sua 

vida se tranque em sua casa para assistir e fazer parte desse seleto 

grupo de amigos. 

7 – Seven! Seven!  Seven!  Seven… SEVEN 

Monica ensina a Chandler como agradar sexualmente a sua 

namorada. 

6 – Joey doesnt’t share food!!! 

Não tem como ser mais auto explicativo. 

5 – We were on a break!!!! 



Pobre Ross, ele e Rachel não estavam mais juntos, simples assim. 

4 – I know! 

Como podemos ver no decorrer de todas as temporadas, a Monica 

sempre sabe. 

3 – Unagi 

Na culinária japonesa Unagui (com U) é a carne das enguias de 

água doce. Para Ross Geler (o mais legal dos amigos) “O” unagi é 

uma técnica japonesa de total percepção. 

2 – How you Doin’? 

A frase “xavequeira” mais conhecida de todos os tempos. Segundo 

seu “profeta” nenhuma mulher consegue resistir quando ele a 

profere. 

1 – Oh… My… God 

A frase mais famosa da série não foi proferida por um dos “amigos”. 

Janet, ex namorada do Chandler Bing, a dona da voz mais aguda 

de todo o sériado. Sempre que se surpreende com alguma coisa (e 

ela sempre se surpreendia) ela atingi um nível que é perfeito para 

cachorros mas quase destrói tímpanos humanos. 

As 5 Melhores Séries de Ficção Científica 

Segundo a Wikipédia: “Ficção científica é uma forma de ficção 

desenvolvida no século XIX, que lida principalmente com o impacto 

da ciência, tanto verdadeira como imaginada, sobre a sociedade ou 

os indivíduos“.  Tanto nos livros, quanto em filmes e séries a “fc” é 

um tema realmente incrível, pois a ciência é algo fantástico. Hoje 

nós vamos conhecer as 5 melhores séries de ficção cintífica de 

todos os tempos.  

5 – Arquivo X 



 

Por pouco Arquivo X, não se tornou a melhor série de todos os 

tempos, de qualquer segmento. Infelizmente no meio do caminho a 

série acabou se perdendo. As perguntas de cada episódio nem 

sempre eram inteiramente respondidas no próprio episódio, e no 

final a unica pergunta que sobreviveu a 9 temporadas foi “qual a 

verdade?” O tema da série é inesquecível, e se tornou marca de 

“desconhecido”. 

 4 – The Twilight Zone 

 

TTZ é uma série onde cada episódio contava uma história 

independente. Algumas de  ficção científica, suspense, fantasia e 

terror. Por mais que o original seja de 1959, a “franquia” teve 

temporadas até 2003. E mesmo as temporadas mais antigas são 

sensacionais de se ver. 

3 – Star Trek – A Nova Geração 



 

A nova geração deu o que faltava a série clássica, uma ciência mais 

realistica. A série teve 7 temporadas, uma série longa ao contrário 

da sua antecessor que teve apenas 3. Aqui temos um Capitão de 

verdade, com certeza o melhor Capitão de toda a Frota Estelar, não 

um porradeiro canastrão. Picard passou mais tempo na nave e 

mandava o Primeiro Oficial Riker para as missões em solo 

extraterreno.  

2 – LOST 

 

Lost é “A” série. As pessoas até hoje reclama do final, mas isso não 

importa. O que importa é a emoção que nós sentimos no final de 

cada temporada, de cada episódio. Quando a luz da escotilha ficou 

acessa de uma temporada para outra, ou quando Desmond (que 

nós ainda nem sabíamos quem era) reconheceu o Jack, ou quando 

os “brasileiros” captam o sinal eletromagnético. Essa emoção que 

ficava de temporada para temporada. A experiência de assistir Lost, 

esperar as temporadas, caçar easter eggs, os livros, os sites, os 

vídeos no youtube, tudo isso fez com que essa série tivesse um 

sucesso até hoje nunca repetido. 

1 – Battlestar Galactica 



 

Essa é uma das séries mas revolucionárias da televisão mundial. A 

inversão de papeis, maquinas e humanos é filosofia pura. No final 

você não vê mais alguns dos Cylons como robôs. O remake é 

infinitamente superior ao original, não só pelos efeitos mais 

modernos, mas por ter aprofundado as questões filosóficas da 

série. O final da série é até hoje motivo de debate entre os fãs. 

As 7 Mulheres Mais Audaciosas da Fantasia 

Na maioria das histórias de fantasia, os feitos heroicos são a ação 

mais importante da trama. Quase sempre realizados por bravos 

guerreiros, soldados treinados e inteligentes, magos, feiticeiros e 

jovens que descobrem que vêm de uma família onde todos 

morreram e ele deve levar adiante o legado. Mas não é só isso, a 

fantasia também está cheia de personagens mulheres que 

realizaram feitos heroicos tão incríveis que deixaram o guerreiro 

mais forte chorando como uma menininha.  

7 – Elizabeth Swann – Guinevere / Piratas do Caribe – Arthur 

 

A mais linda dessa lista com certeza já interpretou 2 papéis 

poderosos na fantasia: Guinevere, eterno amor do Rei Arthur 

(mesmo nessa porcaria de filme) e Elizabeth Swann, a jovem que 



sonhava com histórias de pirata até ser protagonista de uma. Uma 

atriz, duas mulheres audaciosas, o combo valeu a elas uma posição 

nessa lista. 

6 – Alex Russo / Os Feiticeiros de Waverly Place 

 

 

Ela coloca a família em diversas confusões em quase todos os 

episódios, mas sempre salva o dia das suas próprias confusões. 

Além do mais, ela merece estar aqui. 

5 – A Feiticeira Branca / Crônicas de Nárnia 

 

Jadis é seu nome verdadeiro, sua sede de poder é incontrolável. 

Ela não vai medir esforços para alcançar todo o poder sobre as 

terras de Nárnia. Apesar de sua crueldade, sempre é descrita (nos 

livros) como linda e formosa, e todos os homens que a veem ficam 

encantados. Sua arma mais temida é sua varinha que transforma 

todas as criaturas, exceto Aslam, em pedra. 

4 – Arya Stark / Guerra dos Tronos 



 

Quem apenas assiste à série não tem noção de o quanto esta 

jovem é forte no livro. Não lhe falta coragem para nada, e quando 

precisou fugir usou todos os ensinamentos de Syrio Forel para 

conseguir sobreviver. 

3 – Red Sonja / Conan 

 

Resumindo, ela é a versão feminina do Conan. Na Era Hiboriana 

onde ela tinha tudo para ser uma escrava sexual, ela venceu os 

desafios e conquistou sua liberdade. Como eximia combatente 

decidiu só se entregar ao homem que a vencesse em combate. 

2 – Éowyn  / O Senhor dos Anéis 

 

Éowyn, que significa “alegria dos cavalos” [hummmm], tinha como 

seu maior medo morrer presa numa gaiola. Quando apareceu a 



oportunidade, se disfarçou de homem e foi para os Campos de 

Pelennor como um dos Rohirrim. Além de tudo, enfrentou o 

Witchking de Angmar, e matou aquele que “nenhum homem pode 

matar”. 

1 – Hermione Granger / Harry Potter 

 

Se conhecimento é poder, então essa é a mulher mais poderosa de 

todas. Ela, que nasceu “trouxa” , se mostrou poderosíssima na luta 

contra Voldemort. Harry Potter pode ser o “escolhido“, mas é 

Hermione que está sempre salvando o dia. Quer encontrá-la? Vá 

até a biblioteca da escola de Hogwarts e procure atrás de uma 

enorme pilha de livros. 

6 Motivos Pela Qual Battlestar Galactica é a Melhor Série de 

Ficção Cientifica de Todos os Tempos 

Ela já acabou faz tempo (2009), mas isso não impede que até hoje 

Battlestar Galactica seja a MELHOR série de ficção científica já 

feita. Além do gênero implicito, ela discute política, relacionamentos, 

religião, tudo que diz respeito não só a raça humana, mas até 

mesmo o conceito de “ser humano” de “estar vivo”. Se existe uma 

série que deveria ser vista por todos, todos, nerds ou “civis”. 

NÃO CONTÉM SPOILERS 

6 – Rever o conceito de religião 



 

Nas religiões de denominação Cristã, que hoje ainda são as mais 

populares no mundo, são monoteístas, acreditam em um Deus 

Único. Agora imaginem que nós, os mesmos humanos, somos 

politeístas (comum em algumas outras religiões), acreditamos em 

diversos deuses e os Cylons (os robôs), acreditam e rezam, sim são 

robôs que oram, que fazem as suas orações, pedem pelo Deus 

Único. COMO ASSIM?? Robôs que acreditam em Deus?? E antes 

mesmo disso, robôs que acreditam? 

5 – Rever o conceito de família 

 

Hoje nós vivemos numa era onde nos perguntamos, o que é 

família? Uma geração que nós precisamos repensar esse conceito 

ultrapassado que ainda permeia a nossa sociedade.  BSG já falava 

disso. Imagina o preconceito que você sofre pela sua mulher ser um 

robô, e de repente vocês tem um filho meio humano, meio robô, e a 

grande maioria dos humanos ODEIA os robôs. 

4 – Impressionante 



 

Tudo em BSG é impressionante, tudo é grandioso. Se você gosta 

de explosões, lutas, combates entre imensas naves espaciais, você 

vai adorar BSG. Só para dar um gostinho, olha esse clipe! 

3 – Uma frase de impacto 

A série tem uma frase que ecoa e marca demais, aqueles que 

assistem ficam com ela na cabeça e tem vontade de gritá-lá. 

Repetida em diversos momentos em todas as temporadas. Uma, 

senão, a frase mais marcante do mundo das séries. “SO SAY WE 

ALL”. 

2 – Personagens marcantes 

 

A série não tem personagem fraco, todos ali precisam ser fortes 

para poderem sobreviver naquele mundo devastado, neste tempo 

de guerra e incerteza. Adama e o Lee (foto) pai e filho que volta e 

meia se veem um contra o outro, a Presidente Laura Roslin que tem 

câncer e de repente se vê com a tarefa de salvar tudo o que restou 

da raça humana. Essa cena (abaixo) é um exemplo claro de todos 

esses personagens incríveis. 

1 – Battlestar Galactica vai até a ONU 



 

Saindo das telas, a tripulação de Battlestar Galactica é convidada a 

se ir até a Organização das Nações Unidas e falar sobre a 

tolerância, a convivência pacifica entre os povos. A reunião é 

encerrada com o Almirante Adama dizendo que somos todos uma 

unica raça, uma unica espécie e chamando todos aqueles 

“burrocratas” engomadinhos a gritarem “SO SAY WE ALL”. 

DIA DA TOALHA 

Para quem não sabe, dia 25 de maio é o Dia da Toalha. Data em 

que celebramos a obra do mestre Douglas Adams. nerds do mundo 

inteiro saem as ruas, exibindo orgulhosamente, o artigo essencial 

para qualquer Mochileiro das Galáxias, a sua Toalha. 

Vejamos o que o Guia diz sobre a Toalha: 

A toalha é um dos objetos mais úteis para um mochileiro 

interestelar. Em parte devido a seu valor prático: você pode usar a 

toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de 

Jagla; pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia 

marmórea de Santragino V, respirando os inebriantes vapores 

marítimos; você pode dormir debaixo dela sob as estrelas que 

brilham avermelhadas no mundo desértico de Kakrafoon; 

Pode umedecê-la e utilizá-la para lutar em combate corpo a corpo; 

enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se de emanações 

tóxicas ou para evitar o olhar da Terrível Besta Voraz de Traal (um 

animal estonteantemente burro, que acha que, se você não pode 



vê-lo, ele também não pode ver você – estúpido feito uma anta, 

mas muito, muito voraz); 

Você pode agitar a toalha em situações de emergência para pedir 

socorro; 

E naturalmente pode usá-la para enxugar-se com ela se ainda 

estiver razoavelmente limpa. 

Porém o mais importante é o imenso valor psicológico da toalha. 

Por algum motivo, quando um estrito (isto é, um não-mochileiro) 

descobre que um mochileiro tem uma toalha, ele automaticamente 

conclui que ele tem também escova de dentes, esponja, sabonete, 

lata de biscoitos, garrafinha de aguardente, bússola, mapa, 

barbante, repelente, capa de chuva, traje espacial, etc., etc. 

Além disso, o estrito terá prazer em emprestar ao mochileiro 

qualquer um desses objetos, ou muitos outros, que o mochileiro por 

acaso tenha “acidentalmente perdido”. O que o estrito vai pensar é 

que, se um sujeito é capaz de rodar por toda a Galáxia, acampar, 

pedir carona, lutar contra terríveis obstáculos, dar a volta por cima e 

ainda assim saber onde está sua toalha, esse sujeito claramente 

merece respeito.” 

Quantas coisas, na ficção e na vida real, podem ser feitas com uma 

Toalha. Você já pensou nisso? 

O QUE FAZER NESSE DIA? 

Simplesmente carregar uma toalha com você durante o dia todo só 

isso. Sim só isso mesmo. Carregue uma toalha com você o dia 

todo. 

Podem lhe chamar de louco, de idiota, podem te criticar. Mas ai 

você pode usar a Toalha para bater nas pessoas, ou simplesmente 

se esconder atrás dela. 

Eu vou passar o dia inteiro com uma toalha no ombro. Faça você 

também a diferença nesse dia. 

 



Os 5 Melhores Detetives de Todos os Tempos 

História com os melhores detetives são verdadeiros quebra cabeças sem 

pecinhas. As vezes temos quase certeza que estamos no caminho certo e 

quando o desfecho chega perto não é nada disso. 

Eles são tão importante que possuem uma parte só deles nas livrarias. 

Desde a época da lupa até as pesquisas em laboratórios, hoje nós vamos 

conhecer os 5 melhores detetives de todos os tempos. 

Dick Tracy 

  

  

 

 

 

 

 

 

Apesar de se passar nos anos 30 Dick Tracy já possuía um super gadget, 

um relógio que funcionava para diversas tarefas. Dick ficou famoso por 

possuir inimigos grotescamente feios. Quado surgiu em 1931 era no 

formato de "tirinhas", depois no rádio, cinema, séries e quadrinhos. 

Gilbert "Gil" Arthur Grissom / CSI 

  

 

 

 

 

 

 

Grissom é um entomólogo forense e o gênio por trás da equipe de 

investigações da polícia científica americana de Las Vegas. 

Batman/ DC 
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Segundo a DC e os seus fanboys, Batman é o maior detetive do mundo. 

Apesar de ter pesquisado o porque desse título, não encontrei informações 

relevantes, nem do porque, nem de onde vem esse treinamento de detetive. 

Velma Dace Dinkley 

  

  

 

 

Velma é o membro mais inteligente da Mistério S/A. Sua inteligencia só 

não é maior que a sua capacidade de fazer deduções lógicas, essas que 

quase sempre descobrem o vilão. 

Sherlock Holmes 

  

  

 

 

Não poderia ser diferente né? Holmes é um investigador do final do século 

XIX e início do século XX. Utiliza o método científico e da lógica dedutiva 

como suas melhores armas. 

5 Personagens Que São o Mal Encarnado 

O mal pode se manifestar das mais diversas formas. A 

própria lindíssima Elizabeth Hurley já foi o próprio Diabão. O mal pode vir 
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na forma de homem, mulher, criança, adulto, Reis, plebeus, palhaços, 

doutores ... tudo o que você conseguir imaginar. Ao longo da história, o 

mal teve quase sempre as melhores representações na ficção, o que é muito 

melhor do que tê-las em realidade. 

 

  5 - Cruela de Vil  

 

 
  

  

Para aqueles defensores dos direitos dos animais, Cruella é a reencarnação 

do próprio Hitler. Ela não deseja nada mais do que abater 101 filhotes 

de dálmatas em nome da moda de bolinhas.   

  

4 - Uruk Hai 

  

 
  

Eles são o mal puro. Não conhecem o medo, a fome, o amor nem nada. 

Eles só conhecem a guerra a morte e a destruição. Todas as ordens que 

obedecem são relacionadas a matar, saquear e destruir.  

   

3 - Hannibal Lecter - Canibal  
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Este canibal tem um apetite literal para o mal. Ele é um homem com bom 

gosto em todos os sentidos, ele mesmo considera carne humana uma 

iguaria rara. Lecter é um homem que mata alguém barbaramente e sem 

remorsos. Um homem que arranca as suas entranhas e as saboreia com uma 

garrafa de Chianti. Tem também a inteligência elevada a ponto de ajudar o 

FBI a encontrar outros assassinos (O Silêncio dos Inocentes e Will Graham 

no Dragão Vermelho). 

 

 2 - O Coringa, O Palhaço, O Joker - psicopata  

 

 
  

O maior psicopata da DC vive em caos e desordem. Ele tem sido 

caracterizado de algumas maneiras diferentes, dependendo da época. 

Também de formas diferentes nos quadrinhos ou filmes. Ele é um maníaco 

homicida com um senso de humor sadicamente deformado. Seu cartão de 

visitas é um sorriso escancarado que deixa nos rostos de suas vítimas e uma 

carta de baralho. 

 1 - Damien - Anti cristo 

  

 

 
   

Damien é o anti-cristo, o filho do diabo, o chacal-nascido, ele é esperado 

para trazer o inferno a terra, precisa dizer algo mais??? 

 

6 Redes Sociais Que Já Morreram 
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Segundo as "internets" a primeira das "Redes Sociais"da internet nasceu 

em 1995 e se chama Classmates (www.classmates.com) e está ativa até 

hoje e ela serve para que as pessoas reencontrem amigos e conhecidos da 

escola e da faculdade (quase todas servem para isso). 

Mas desde 95 até hoje já vimos passar muitas redes sociais, algumas ainda 

estão ai moribundas esperando pelo seu último suspiro. Algumas 

realmente morreram, ou no termo correto descontinuadas.  

6 - Google Answers 

 

Muito parecido com o conhecido Yahoo Respostas. A pessoa fazia uma 

pergunta e estipulava um valor em dinheiro pela resposta e um perito, 

especialista respondia. O valor pago poderia variar entre 2,50 dólares a 

200,50 dólares. 

5 - Gengibre 

 

Gengibre era uma rede social brasileira criada pelo ex Vj da MTV Cazé 

Peçanha, e sua proposta era ser um twitter de voz. Você ligava para um 

número e gravava a sua mensagem para os seus seguidores escutarem. Era 

restrita ao público brasileiro e chegou a possuir 15 mil membros. Não 

foram encontrados dados falando do seu encerramento. 

http://www.classmates.com/
http://4.bp.blogspot.com/-YYzwaQcm0ig/VAXoa6BsAWI/AAAAAAAAMCo/SDn2AjqLBtI/s1600/GoogleAnswers.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-HLGZ_pOP0K4/VAchprgldeI/AAAAAAAAMDw/Q7Vm-7kMjk4/s1600/gengibre1.jpg


4 - Geocities

 

Nos anos 90 se você quisesse ter um site ou um blog era aqui que você 

fazia. Era necessário um bom conhecimento em HTML. Logo novos 

serviços de hospedagem gratuitos e com uma facilidade de uso muito maior 

acabaram tornando o serviço ultrapassado. Funcionou até outubro de 2009. 

Te dava liberdade de fazer qualquer coisa e tinha poucas regras, mas se não 

soubesse html não consegui fazer nada. 

3- Meme 

 

Essa talvez seja a rede social mais desconhecida dessa lista. O Meme era o 

microblogging, o twitter do Yahoo. Funcionou de 08/2009 até maio/2012. 

Diferentemente do twitter o Meme suportava mensagens de até 2000 

caracteres, além de vídeos, fotos e posts de áudio. uma característica única 

do Meme era que se você fosse comentar alguma postagem, 

automaticamente você republicava esse post na sua linha do tempo 

juntamente com a sua resposta. 

2 - Google Buzz 

 

http://2.bp.blogspot.com/-lhcdJ6FiG1c/VAXpv_GI5VI/AAAAAAAAMC0/s_DqsHXSXFo/s1600/FirstGeocitiesYahoo.png
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O Google Buzz foi a tentativa do Google de competir com o twitter. 

Rapidamente se tornou uma das redes sociais com maior número de 

usuários pois ele era integrado com o gmail, então cada usuário do serviço 

de e-mail, possuía um, querendo ou não. Seu slogam era: "Muito mais do 

que simples mensagens de estado" 

1 - Orkut 

 
 

Dia 30 de setembro de 2014 a rede social mais querida dos brasileiros 

encerra os seus serviços. Ela possuía serviços que eram únicos, como o 

"testemunho", as comunidades e você podia ranquear seus amigos nas 

categorias Confiável, legal e sexy. No começo apenas usuários convidados 

podiam fazer parte. No Brasil a rede social teve mais de 30 milhões de 

usuários. Em 2009 a rede teve o seu visual modificado e começou a ser 

chamado de "novo orkut". Por conter muitos "fakes" a rede foi acusada 

diversas vezes em casos de pirataria e racismo. No ano de 2012 a então 

rede social queridinha dos brasileiros foi ultrapassada pelo facebook. 

Os 5 Melhores Demônios 

 

Demônios estão presentes em quase todas as mitologias existentes. Sem 

eles a balança do poder celestial estaria perigosamente desequilibrada. 

Apenas os mais malvados, mais cruéis, entre todos os infernais, os 

demônios.  Se você acha que faltou algum, deixe seu recado nos 

comentários. Quem sabe ainda rola um “parte 2”. 

 

5 – Anya / Buffy – A Caça Vampiros 

 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-uKtr8bXEYxA/VAclKNpgkDI/AAAAAAAAMD4/lrsg5nwfmac/s1600/orkut-logo.jpg


Aud (nome original de Anya) nasceu na Suécia no ano de 860. Aos 20 

anos, ela se apaixonou por Olaf, um guerreiro viking. Numa noite em que 

Olaf estava bêbado, ele dormiu com outra mulher, e deixou Aud furiosa. 

Esta se vingou magicamente de Olaf, transformando-o em um troll. O ato 

de vingança de Aud chamou a atenção de uma criatura conhecida como 

D’Hoffryn, que ofereceu a Aud a proposta de torná-la um demônio da 

vingança. Sob a forma do demônio Anyanka, além de realizar os mais 

diversos tipos de desejos vingativos, ela pode teleportar e apresenta super-

força. Ela é talvez até mais forte que outros tipos de criaturas do 

Buffyverso e tem um medo irracional de coelhos. Tempos depois Anya se 

apaixona por Xander, amigo de Buffy, e acabam em um relacionamento 

conturbado. 

 

4 – Diabo / Endiabrado 

 

 
 

Ela até vai te conceder 7 pedidos em troca da sua alma, mas em cada um 

deles ela vai tentar te sacanear. Por exemplo se você desejar ser rico e 

poderoso, a demônia te transforma em um traficante de cocaína colombiano 

cuja esposa está tendo um caso com o seu professor de língua inglesa, e 

cujos parceiros comerciais estão prestes a assassiná-lo. Fora isso é 

simplesmente a mais maravilhosa “encarnação” que o demônio já teve nas 

telas. 

3 – Etrigan / DC Comics 

 

 
 

Sua origem conta que ele foi trazido à Terra pela primeira vez por Merlin 

para ajudar na defesa de Camelot contra Morgana Le Fay. Quando tudo 

terminou, Merlin aprisionou Etrigan no corpo de um humano mortal, Jason 

Blood, que passou a involuntariamente carregar o demônio por séculos. 

Para sair do corpo humano e se transformar ele precisa declamar um 



poema: “Transforma-te, homem, transforma-te! Abandone as impurezas da 

carne, Pois no peito de fogo o coração arde! Abandone a forma humana, 

vilã! Erga-se o demônio Etrigan!“ 

 

2 – Lucifer / A Batalha do Apocalipse 

 

 
 

Nesse livro ele não está tanto para o mal encarnado como imaginamos, mas 

sim para um anjo com um ponto de vista diferente. Ficou milhares de anos 

planejando a sua verdadeira rebelião, não apenas aquela que todos estavam 

vendo. Seus planos eram muito mais ambiciosos do que imaginávamos. 

 

1 – Senhor das Trevas / A Lenda 

 

 
 

Esse filme tem aquele que foi escolhido o melhor demônio de todos os 

tempos. Ele deseja matar os últimos unicórnios existentes na terra, fazendo 

assim com que a escuridão caia sobre o mundo e ele possa sair de sua 

caverna onde está protegido da letal luz do sol. 

 

Estátuas Nerds Ao Redor do Mundo 

 

A definição de estátua diz o seguinte: “obra de escultura criada para 

representar uma entidade real ou imaginária“. Elas estão espalhadas pelo 

mundo das mais diversas formas e tamanhos, e elas são mais do que apenas 

bustos e figuras de personalidades históricas. Vamos conhecer algumas 

estátuas que tem temática nerd, e estão espalhadas ao redor do mundo 

inspirando diversas gerações de nerds. 

 



5 – Gundam 

Franquia em anime criada em 1979. A série causou grande revolução na 

produção de animes ao implantar o conceito de “real robots” (robôs reais) 

em animes. A estátua branca possui 20 metros e está no Japão, já a amarela 

está na China. 

 

 
 

4 – Optimus Prime 

Nenhuma lista de estátuas nerds ficaria completa sem o “Líder Optimus”. 

Ela foi toda feita com pedaços de 20 carros e esta situada na China ao lado 

do famoso Ninho de Pássaro dos Jogos Olímpicos. Tem 6 metros de altura, 

pesando 11 toneladas. 

 

 
3 – Enterprise 



 
O Canadá  tem uma cidade chamada Vulcano, planeta natal do Sr. Spock. 

Para aproveitar isso, o negócio é o seguinte: Nome de Cidade + Milhares 

de Fãs (freaks) = Renda com Turismo. A cidade abriga a mais famosa 

convenção de freaks, opa, de Trekies, do mundo. A cidade tem até um 

“Town Council“, similar ao da série Gilmore Girls. Se eu fosse lá eu ia 

vestido de Jedi, ou melhor de Darth Vader. 

 

2 – Superman 

 
 

 



Metropolis é o lar do Superman, então faz todo sentido que a Metropolis 

em Illinois EUA, ganhe algum dinheirinho com o legado do personagem. A 

estátua foi colocada em 1986 na praça da cidade. Infelizmente, esta versão 

foi baleada por vândalos (será que eles queriam saber se ele era mesmo a 

prova de balas?), e em 1993, uma nova estátua de 4,50 metros (feita de 

bronze, mas deveria ser de Aço né?) foi colocada no lugar.  

 

1 – Yoda 

 
Sem sombra de dúvida, um dos personagens mais icônicos do mundo, 

talvez só perdendo para o próprio Vader. A estátua faz parte de um chafariz 

no, Letterman Digital Arts Center em San Francisco, local que abriga a 

Industrial Light & Magic, a LucasArts e outros componentes da Lucasfilm 

Limited. 

 

Os Gêmeos Mais Poderosos do Mundo da Ficção 

 

Gêmeos por si só já são algo fantástico, se forem mega poderosos então, aí 

nem se fala. O mundo nerd tem alguns gêmeos bem poderosos. Alguns que 

talvez você não lembre, alguns que você não saiba, mas eles estão aí.  

Difícil mesmo foi escolher, qual seria o casal de irmãos mais poderosos 

dentre esses 6.  

  

Wily Kit e Wily Kat – Thundercats 

 



 
 

Eu sei que eles são pequenos, e que vivem se metendo em confusões, mas 

mesmo assim, fazem parte dos “gatos do trovão”, inclusive quando 

cresceram (apesar de gêmeos) se tornaram da mesma raça do Tigra. Nos 

desenhos eles sempre aparecem pequenos, MAS nas HQs existem histórias 

deles grandes (clique na imagem para vê-la grande). Mas nem só confusões 

eles fazem, pois em diversos episódios são os dois que salvam a pele dos 

Thundercats adultos. 

 

Zan e Jayna – DC Comics – Hanna-Barbera 

 

 
 

Quando juntam as mãos, os gêmeos do planeta Exor ativam os seus 

poderes. Zan se transforma em água em seus 3 estados e no sólido 

consegue criar objetos. Jayna pode se transformar em qualquer animal que 

ela desejar. 

 

Capitão Bretanha e Psylocke – Marvel 

 

 
 

Todos já conhecem a Psylocke (Elisabeth Braddock), poderosa mutante dos 

X-Men que tinha os poderes telecinéticos e telepáticos (podia controlar 101 



mentes ao mesmo tempo), mas poucos sabem que ela tem um irmão 

gêmeo, o Capitão Bretanha (Brian Braddock), que também é mutante e 

possui as habilidades de super-força, velocidade e vôo. 

 

Jade e Manto Negro – DC 

 

 
 

Filhos do Lanterna Verde original (Era de Prata) e a Espinho, eles foram 

abandonados secretamente pela mãe logo após o nascimento. Cada criança 

foi criada por famílias adotivas, ele recebendo o nome de Todd Rice, ela de 

Jennie-Lynn Hayden. Ao atingir a adolescência, Todd começou a entrar em 

contato telepático com sua irmã, que se tornou a heroína Jade, e ele o herói 

Manto Negro. 

 

Luke e Leia – Star Wars 

 

 
 

Com certeza os irmãos mais famosos dessa lista. Sempre me perguntei se 

quando o Lucas escreveu as duas cenas em que eles se beijam ele sabia que 

o desenlace da história seria que eles eram gêmeos. Para quem não sabe, no 

universo expandido Leia se tornou uma poderosa Jedi, inclusive tendo 

diversos filhos que também dominavam a a força. 

 

He-Man e She-Ra – Os Mestres do Universo 

 



 
 

E o Primeiro lugar dessa lista vai para Príncipe Adam e Princesa Adora. 

Adora e Adam foram separados por Hordak e seu aluno Esqueleto muitos 

anos no passado para evitar uma profecia que envolve a derrota de Hordak. 

Da melhor maneira fantasiosa, eles foram separados durante a infância para 

só se encontrarem depois de adultos. 

 

Porque O Império Contra Ataca É O Melhor Filme de Star 

Wars? 

 

Dentre os filmes de Star Wars alguns são melhore (episódio V) e alguns 

são piores (episódio I). Mas é no melhor filme das duas trilogias onde todos 

os principais acontecimentos ocorrem eles que as coisas mais importantes 

acontecem. 

 

“No, I’m Your Father” 

 

 
 

Para aqueles que não cresceram com a trilogia original, essa frase já faz 

parte da cultura popular. Mas para quem cresceu junto com a trilogia, esta 

revelação fez as nossas cabeças explodirem. Foi um choque, todos nós nos 

sentimos no lugar de Luke e gritamos “Nãããão! Isso é impossível!“. Sem 

contar que com certeza essa é a frase mais impactante da história do 

cinema. 

 

A Batalha de Hoth 

 



 
 

Apesar de não causar tanto choque quanto a revelação de Vader na Cidade 

das Nuvens, a Batalha de Hoth também foi alucinante. A maioria das 

pessoas foram apanhadas completamente desprevenidas pela imponência 

dos gigante andadores AT-AT. Uma maquina enorme de quatro patas, 

andando, praticamente imbátives. Agora eu vou te dizer, que presença de 

espírito do cara que colocou aqueles arpões nas naves, porque afinal de 

contas, porque diabos você precisa de arpões em naves??? 

A Marcha Imperial 

Aqui nesse filme, John Williams presenteia a humanidade com o seu tema 

mais clássico de toda a sua obra, a Marcha Imperial. 

 

Uma Cidade nas Nuvens 

 

 
 

Não existem estações do ano em Star Wars. Tem um planeta que é só 

deserto, um que é só pântano, um só floresta, um só água, um que é só 

neve. Primavera, verão, outono e inverno é algo que não existe. Cada um 

desses cenários se torna marcante justamente por isso. E SW tem essa 

marca: Ambientes Marcantes. Nesse filme o melhor cenário é a Cidade nas 

Nuvens. Com certeza um dos cenários mais marcantes da saga. 

Yoda 

 

Aliada minha é a Força. E poderosa aliada ela é. 

 



 
 

Tamanho importa não. Olhe para mim, Você julga a mim pelo tamanho? 

Se tudo que você precisa saber na vida, você aprendeu assistindo Star 

Wars, uma boa parte do que você sabe veio do Yoda. Esse boneco acabou 

se tornando a melhor personificação do personagem de todos os filmes, 

apesar de um pouco tosco ainda muito melhor do que os Yodas da nova 

trilogia. 

 

O Fim Inesperado e a Vitória do Império 

 

 

 
 

Han Solo preso em carbonite enviado para Jabba, Vader é o pai de Luke, 

Lando vai embora voando na Millennium Falcon, o que está acontecendo 

aqui? Realmente o filme fez jus ao título e deixa todas as pontas abertas 

para serem fechadas no próximo filme. Uma verdadeira obra prima. 

 

Os Maiores Vilões de Star Wars 

 

Assim como Star Wars esta cheio de heroismo Jedi, também existe muita 

maldade no lado “sombrio” da força. Os heróis nós conhecemos todos, 

sabemos seus nomes de cor. Mas do outro lado de toda essa bondade existe 

também muita maldade. 

 



 

Darth Vader 

 

 
 

Você nunca imaginou encontrar ele apenas na 5 posição né? Mas é verdade 

existe gente muito pior que ele. Na HISTÓRIA DO CINEMA ele pode ser 

o vilão mais lembrado, mas no universo Star Wars ele não é tão mal assim, 

até porque no final, ele renegou ao lado negro da força e acabou salvando o 

seu filho. 

 

Darth Bane 

 

 
 

 

Lembra do Yoda falando: “sempre a dois siths, um aprendiz e um mestre”. 

Lembrou? Você já se perguntou porque? Nos filmes nunca explicaram, mas 

está tudo explicado na trilogia Darth Bane da República Velha. Isso tudo 

muito antes de Palpatine manipular tudo para tomar o poder. A trilogia de 

Bane é altamente recomendável para qualquer fã de Siths. 

 

Naga Shadow 

 

 



 

Muitas Eras antes de Clone Wars , muito antes da própria Guerra Civil 

Galáctica e antes mesmo dos acontecimentos em Knights of the Old 

Republic, Naga Shadow foi o grande vilão de Star Wars. Era uma época 

muito diferente dentro do universo de Star Wars, mas os Siths eram tão 

maus como sempre foram. 

 

Nightsisters de Dathomir 

 

 
 

Agora em Clone Wars, as Nightsisters se tornaram um pouco mais 

conhecidas do grande público. Elas são na verdade grandes bruxas, 

manipuladoras, e cheias de ódio. 

 

Darth Sidious / Imperador Palpatine 

 

 
 

Ele faz a trilogia nova valer a pena. Um grande manipulador que estava por 

trás de tudo, desde o início. Fez do bloqueio comercial a Naboo em A 

Ameaça Fantasma ser a ponte para o comando da República e assim chegar 

até a “Ordem 66” e dizimar todos os Jedis. Bem quase todos. 

 

As Maiores Rivalidades da Cultura Pop 

 

Rivalidade, em diversas situações foi isso que fez o mundo girar. 

Conflito, oposição, ser o primeiro, isso faz parte da experiência de 

“ser humano”. Pode ser definida como a disputa ou oposição entre 

pessoas, empresas, clubes ou quaisquer outros tipos de seres ou 



entidades que pode ou não envolver a busca por um mesmo 

objetivo. Mesmo que algumas rivalidades possam parecer 

insignificantes e sem importância, elas secretamente representam 

um conflito muito mais profundo que pode ocorrer em nosso mundo 

e, às vezes dentro de nós mesmos. 

Apple vs. Microsoft / Vencedor segundo o blog: Apple 

 

Não existe como negar a importância da Microsoft no mundo e a 

quantidade de pessoas que ela atingiu e atinge todos os dias. 

Provavelmente um dos sons mais tocados da história seja aquela 

vinhetinha de quando você liga o seu computador. Mas a inovação, 

o estilo, a modernidade o design que a Apple trouxe para o 

mercado é incomparável. A Apple tem o dom de criar necessidades 

para as pessoas. Alguém vive sem iPod. Quem tem um iPhone se 

imagina sem ele??? 

Coyote vs. Papa Léguas / Vencedor segundo o blog: Não se 

aplica  

 

Aqui não temos como explanar muito sobre o assunto. Já é pré 

definido que o Papa Léguas sempre será o vencedor. O que precisa 

ser dito é que o Papa Léguas, deve ser acionista das industrias 

ACME. O Coyote deveria processar a empresa, todo produto que 

ele compra apresenta problemas. Leva o Fantástico lá para fazer o 

exame do INMETRO. 

Coca-Cola vs. Pepsi / Vencedor segundo o blog: “Sempre 

Coca-Cola” 



 

“Pode Ser? A campanha publicitária dos caras já da uma pena, 

“pode ser?”. Esta certo que no comercial existe o plot twist, mas 

mesmo assim fica uma sensação de prêmio de consolação “é ta 

bom pode ser”. Já a campanha nova da Coca diz que “We can be 

Heroes, Just for one day”. Nossa que emoção. Você chega no local 

e pede, “Me da uma pepsi!”. Não é “me da uma Coca!”. Sem contar 

o sabor, NOOOOSSA o saber é incomparável. 

DC vs. Marvel / Vencedor segundo o blog: Marvel 

 

Super-Homem já ganhou do Hulk e do Thor, a Mulher Maravilha já 

ganhou do Thor, Lobo venceu o Wolverine, Flash ganhou do 

Mércurio, Aquaman (um herói de meeeerda) ganhou da Namor. Ok 

vamos parar de falar de confrontos. Qual o super herói mais icônico 

de todos os tempos (todos, todos, todos): Super-Homem. Melhor 

filme de herói de TODOS OS TEMPOS? Batman Dark Night ou 

Vingadores? Hummmm. Melhor grupo de Super Heróis “Cabeça”? 

Watchmen. Bagunça na cronologia e reboot em cima de reboot? 

Incrível universo cinematográfico?? Marvel 

Star Wars vs. Star Trek / Vencedor segundo o blog: Star Wars 

 



Com certeza Star Wars é bem melhor do queStar Trek. É Não É? 

Sim, SW é infinitamente superior a ST. Nessa que é uma das 

rivalidades mais clássicas do mundo pop, na verdade não existe a 

menor possibilidade de ST ser melhor em nenhum quesito. 

Teorias de Barney Stinson 

Se você não conhece Barney Stinson (em que mundo você vive?), 

saiba que ele é o maior pegador do mundo das séries. Além de 

muita sapiência ele possui teorias muito estranhas, para não dizer 

bizarras sobre relacionamento e pegação. 

Teoria dos 3 Dias 

 

Nesta teoria Barney nos explica que é necessário esperar 3 dias 

para ligar para alguém após esta lhe dar o telefone. Mas porque 3 

dias? Segundo o mestre, esse é o tempo perfeito entre a duvida 

sobre se vai receber uma ligação e a raiva por não ter ligado. Essa 

regra teria sido inventada por Jesus por “voltar a vida” apenas no 3 

dia. 

O Cheerleader Effect 

 

Antes de começarmos é importante salientar que essa teoria tem 

comprovação científica pela Universidade da Califórnia. A teoria diz 



que quando estão em grupo as pessoas tendem a ser mais bonitas, 

mas que quando as olhamos individualmente ela deixa de ser 

atraente pois passamos a olhar mais os detalhes.  

A Teoria da Sereia 

 

 A teoria da sereia nos diz que quanto mais tempo você passa perto 

de uma pessoa, por pior que ela seja, se o tempo for suficiente, 

você começa a achar ela atraente. Por isso ao passar muito tempo 

no mar os piratas confundiam os leões marinhos com sereias. 

A Escala Louca X Gostosa 

 

A escala louca x gostosa. Para Barney é permitido que a garota 

seja louca desde que ela seja igualmente gostosa. 

Vilões dos Cartoons 

Os heróis dos desenhos, só conseguem realizar seus atos heroicos, 

por um motivo muito importante, eles tem os seus inimigos, seus 

antagonistas, os vilões. Sem eles os heróis viveriam bem 

entediados. Hoje listamos os 5 melhores (ou piores) vilões dos 

desenhos.   

Willy Coiote – Looney Tunes 



 

Talvez ele seja muito rico, ou um sócio das industrias ACME, o 

certo é que ele tem uma fonte infinita de objetos da empresa, todos 

usados com o mesmo objetivo, capturar o Papa-leguas. Ele sempre 

falhava e acaba explodindo a si mesmo ou o mais comum, acabava 

esmagado por uma pedra gigante ou uma bigorna. 

4 – Brutus – Popeye 

 

O Brutus nem esta para um cara mau, ele compete com o Popeye 

pelo coração da Olivia, claro jogando sujo. Muito mais forte do que 

o Popeye, que só consegue vencer quando come o espinafre. Em 

alguns episódios eles aparecem como companheiros na marinha. 

Dick Vigarista – Corrida Maluca 

 

Um dos poucos corredores que participou de todas as corridas. O 

nome já indica de que artimanhas ele se usa para tentar ganhar as 

competições, mas nunca com sucesso. Seu carro possui todos os 

tipos de armadilhas para ele usar contra seus oponentes. 

Esqueleto – He-Man e os Mestres do Universo 



 

Ele é a maior ameaça ao reino de Eternia. Deseja conquistar o 

castelo de Grayskull para aprender todos os seus segredos para 

assim conquistar Eternia e vencer o seu antigo mestre o Hordak. 

Mumm Ra – Thundercats 

 

Ele é a medalha de ouro dessa lista, porque segundo ele mesmo, 

ele é a “fonte de todo o mal”. O eterno (literalmente) inimigo dos 

“Gatos do Trovão”, é um feiticeiro e esta vivo há mais de mil anos 

no terceiro mundo. 

As Bruxas Mais Lindas da Ficção 

Elas tem o estigma de serem feias, verruguentas, pele ressecada, 

algumas tem escamas e vários outros defeitos,  e hoje elas estão 

aqui para mostrar que não é nada disso. Que elas podem até mexer 

com os poderes do oculto do sobrenatural e ainda assim serem 

gatas e sedutoras. 

Sally – Da Magia à Sedução 

 



Sandra Bullock com certeza deixa qualquer (QUALQUER) filme 

melhor, só por ter na tela o seu sorriso lindo e olhar encantador 

(apesar de ter uma leve cara de pato). No filme ela precisa ajudar 

Gillian (Nicole Kidman [outra super gata]) num problema amoroso 

onde elas precisam ressuscitar uma pessoa. 

Piper, Phoebe e Paige – Charmed 

 

As 3 Irmãs Encantadas com certeza são o time de irmãs mais gatas 

do mundo da bruxaria. Cada uma das irmãs tem um poder 

particular, que se desenvolve à medida que conseguem controlá-lo. 

O time de gatas se torna mais poderoso ainda na 8ª temporada 

quando entra no elenco Kaley Cuoco. 

Alex Russo – Os Feiticeiros de Waverly Place 

 

Selena Gomez, nada mais precisa ser dito após esse nome ser 

proferido, mas ela é a única garota numa família com mais dois 

irmãos bruxos e diversas vezes usa seus poderes para obter 

vantagem em alguma situação, mas sempre da errado. 

Morgana – Camelot 



 

Eva Green interpretando Morgana foi o que salvou a série Camelot. 

A sua interpretação, completamente louca, politica maquiavélica, e 

imprevisível, conseguiu criar um clima de tensão onde quem assiste 

realmente odeia o personagem. MAS mesmo assim muito gata. Eva 

Green consegue fazer um olhar de maluca psicopata mas ainda 

assim extremamente sedutora. 

Hermione Granger – Harry Potter 

 

Ninguém tinha duvida que esse seria o final né?? Hermione com 

certeza a bruxa mais gata de todo o mundo da magia. Elas nasceu 

com o dom mas precisou estudar muito para desenvolver as suas 

habilidades. De uma menininha metida a sabe tudo a uma linda 

mulher que sabe usar seus poderes como poucos sabem. 

Motivos Que Comprovam Que J.J.Abrams é o “Chosen One” 

do Mundo Nerd 

Para quem não conhece J.J.Abrams é uma das personalidades 

mais importantes de Hollywood da atualidade. Como se só isso não 

fosse o suficiente ele ainda esteve envolvido em alguns dos mais 

importantes projetos nerds dos últimos tempos. 

Alias – Criador, roteirista, diretor e produtor executivo 



 

Para quem não conhece, Alias foi uma série de bastante sucesso 

dos anos 2001 até 2006 estrelada Jennifer Garner que interpretava 

Sydney Bristow, uma agente-dupla da CIA. A série teve 5 

temporadas. Em 2004 também produziu o curta, The Animated 

Alias: Tribunal. 

Cloverfield: Monstro – Produtor 

 

Esse filme é genial. Ele é um mockumentary (um falso 

documentário) sobre um grupo de amigos que esta numa festa em 

NY, quando a cidade começa a ser destruída por uma criatura que 

eles mal conseguem enxergar. 

Lost – Roteirista, produtor, criador, diretor 



 

Apesar do seu final controverso (que não teve a participação do 

J.J.) eu considero que Lost é até hoje uma das séries mais 

relevantes do nosso tempo. Um grupo de pessoas sobrevive a 

queda de um avião, numa ilha cheia de mistérios. A série rendeu a 

JJ o Emmy de Melhor Direção em Série Dramática. O episódio 

piloto é considerado até hoje um dos melhores episódios iniciais de 

uma série. 

Star Trek e Star Trek Além da Escuridão – Diretor 

 

Os executivos da Paramount estavam sem saber qual rumo dar 

para Star Trek, afinal de contas estavam chegando perto das 

comemorações dos 50 anos da estréia da série clássica e 

resolveram rebootar a franquia, mas tudo isso precisava ser muito 



bem feito afinal de contas Star Trek é uma das franquias que tem os 

fãs mais fanáticos. um filme ruim seria o caos. Então eles 

chamaram ele, o cara o “Escolhido”, para revigorar e fazer com que 

essa franquia voltasse com toda força. 

Star Wars – O Despertar da Força – Roteirista, produtor e 

diretor 

 

Enquanto isso a Disney compra toda a obra do George Lucas e 

pensa “agora isso tem que dar dinheiro até não ter mais onde 

guardar, quem pode fazer isso?” Quando o nome de J.J. foi 

confirmado tirou um alivio dos ombros dos fãs por confiarem no seu 

trabalho, e vamos combinar o filme é perfeito, tem tudo que deveria 

ter, e mais uma vez J.J ressuscita uma franquia. 

As Espadas Mais Poderosas 

Hoje um Top 5 que há tempos eu estava querendo fazer, mas como 

é um assunto que eu gosto muito, nunca achei que estava bom o 

suficiente, sempre achava que ficava faltando alguma coisa. Mas 

agora ficou como eu queria, um Top 5 com Espadas Famosas. Do 

cinema, desenhos, HQs, não importa. O que é importante é que são 

espadas “badass“. Tentamos contemplar na listas aquelas que não 

foram apenas um acessório, mas que fossem como um 

personagem dentro dos acontecimentos. 



Nome: Espada do Poder / Empunhada por: He-Man 

 

Como criança que fui nos anos 80, não poderia faltar essa daqui. A 

espada que era a chave de acesso do poder de He-Man. Poxa, eu e 

vários dos meus primos tínhamos a espada, um brinquedo de 

plástico que era oco por dentro e sempre quebrava se dividindo em 

duas. 

Nome: Ferroada / Empunhada por: Bilbo e Frodo Bolseiro 

 

Era uma espada élfica fabricada na cidade de Gondolin. Seu nome 

foi dado por Bilbo Bolseiro, que a encontrou numa caverna de trolls, 

e na presença de Orcs a lâmina brilha com uma luz azul, uma 

propriedade comum das lâminas élficas da Primeira Era. Bilbo deu 

Ferroada a Frodo pouco antes da partida da Sociedade do Anel de 

Valfenda. Ferroada era muito afiada, Bilbo conseguiu enterrá-la sem 

esforço numa viga de madeira e Frodo, por sua vez, conseguiu ferir 



um troll em Moria, algo que Boromir tentou sem sucesso com a 

própria espada, e também cortar as teias de Laracna. 

Nome: Narsil / Andúril / Empunhada por: Elendil / Aragorn 

 

Narsil foi a espada do Rei Elendil dos Dúnedain, embora, em 

tempos posteriores foi reforjada como Andúril para Aragorn. A 

espada foi forjada na Primeira Era pelo Anão Telchar de Nogrod, 

um famoso forjador de armas e artífice que também fez Angrist, que 

cortou um Silmaril da coroa de Morgoth e o Elmo de Hador mais 

tarde usado por Túrin Turambar. 

Nome: Espada Olímpica / Empunhada por: Jiraiya 

 

Essa foi uma imensa falha mesmo termos deixado do Top 5 – Parte 

I. Eu fui uma criança que assistiu muuuito Jiraiya e a espada 

olímpica é o ícone máximo dessa série, a espada do sucessor do 

clã de Togakuri. Ela é a arma letal contra os inimigos. Invocando a 

força da espada com a pronúncia “Espada Olímpica“, ela se 

transforma numa espada laser que à partir deste momento pode 

liberar seus ataques laser. 



 

Nome: Espada Justiceira / Empunhada por: Lion-O 

 

Esse com certeza um dos meus desenhos favoritos dos anos 80. A 

espada na verdade era apenas uma ferramenta onde o Olho Místico 

de Thundera, a fonte do poder dos ThunderCats, estava encrustado 

na empunhadura. Após dar o grito que a ativava o Olho de 

Thundera, ativava um super sinal (algo parecido com o Batsinal) e 

invocava os outros ThunderCats. Além disse ela tinha o poder da 

“Visããão além do alcance) que permitia a Lion-O enxergar 

situações em lugares distantes. 

Nome: Excalibur / Empunhada por: Rei Arthur 

 

Não poderia ser diferente nesta lista pois com certeza essa é a 

espada mais citada, comentada, seja no mundo da ficção ou da 



história, essa é a arma das armas. Impossível falar sobre todas as 

suas supostas origens (na verdade a Era Arthuriana deve logo, 

logo, ganhar um post só com esse tema), cravada na pedra, dada 

pela Dama do Lago ou Relíquia dos Deuses Druidas, pode escolher 

a de sua preferência, que ainda assim no mundo das espadas essa 

é a maior de todas. 

Nome: Sabre de Luz 

 

Sério você não achou que ia ficar de fora dessa lista a arma mais 

nerd de todos os tempos. Ela só não entrou na lista normal porque 

a sua lâmina não é feita de aço e sim de energia concentrada em 

um feixe de curto alcance. Para os Jedi, o sabre de luz é uma forma 

de defesa e uma conexão com o mundo espiritual da Força, 

entretanto, para os Sith é forma de tortura física e arma de 

agressão. Sua lâmina tem a cor determinada pelo tipo de cristal a 

qual é feito o núcleo da arma. Aparentemente apenas o Ladro negro 

utiliza lâminas vermelhas. 

As Espadas mais Poderosas – Parte 2 

Em 2017 nós fizemos o Espadas Poderosas, de lá para cá, 

recebemos muitas sugestões de outras espadas igualmente 

poderosas, mas que ficaram de fora da primeira lista. Hoje 

selecionamos as mais citadas e que injustamente ficaram de fora. 

Espada do Conan 



 

Não encontrei nenhum lugar que fizesse menção ao nome, mas 

com certeza ela é uma das mais mortíferas dessa lista. Bem, toda 

espada é extremamente mortífera nas mãos do Conan. 

Espada Uruk-Hai 

 

Uruk-Hai não são hábeis no uso da espada então ela precisa ser 

extremamente forte, resistente e afiada, pois ela é praticamente 

usada como um porrete. 

Espada de Gryffindor 



 

A espada de Godric Gryffindor é a herança para a casa de 

Grifinória, criada por Ragnuk, o primeiro rei dos duendes. 

A Espada de Grama 

 

A Espada de Grama era a espada de Finn usou para substituir a 

Espada de Sangue de Demônio. Ele a compra a partir do Mago da 

Grama, que amaldiçoou a espada por isso ela vai se unir a seu 

proprietário, mas Finn aceita a espada como a sua própria, dizendo 

que pode controlar melhor isso. Quando não estiver em uso, a 

espada se envolve em torno do braço de Finn na forma de uma 

pulseira de grama. 

Frases Inesquecíveis das Séries 

Muitas vezes as séries nos acompanham por anos. Quem assistiu 

Seinfeld, assistiu a série por 9 anos, Friends por 10 anos. É claro 

que as séries acompanhando as nossas vidas por tantos anos elas 

passam a fazer parte delas. Em muitas dessas séries, uma ou outra 

frase foi mais marcante e ficou para sempre fazendo parte de 

nossos vocabulários se tornando citações frequentes em nossas 

vidas. 



“NO SOUP FOR YOU“ 

 

O Soup Nazi é um dos personagens mais icônicos da série 

Seinfeld. Um argentino com regras muito rígidas sobre como as 

pessoas devem se portar, se posicionar e sobre a forma correta de 

fazer o seu pedido da sopa mais maravilhosa já feita (pelo menos 

nesse episódio), que deveria ser maravilhosa por o próprio Jerry 

rejeita a própria namorada em favor da sopa. Sempre que alguém 

desrespeitava as suas regras ele bradava “NO SOUP FOR YOU“. 

“Save The Cheerleader, Save The World“ 

 

Pode não parecer, pelo rumo que a série tomou em suas ultimas 

temporadas, mas Heroes já foi uma das séries mais legais na 

televisão. Pessoas simplesmente despertando com super poderes. 

Dentre eles uma frase era murmurada o tempo inteiro “Save the 

cheerleader, save the world“. A série teve um desenrolar tão 

confuso que dane-se a cheerleader ninguém mais se importava, 

tanto que no Heroes Reborn a cheerleader não esta no elenco. 

“We have to go back“ 



 

Apesar de um final duvidoso, Lost foi uma das séries mais 

importantes da história da tv mundial. Nunca até aquele momento 

uma série de tv tinha mexido tanto com as pessoas usando outras 

mídias para complementar suas tramas. Livros, jogos, webséries. 

Foi incrível tudo que essa série trouxe de novidade para o seu 

público. Tudo que os “perdidos” da ilha misteriosa queriam era sair 

de lá. Após alguns deles conseguirem, Jack, o mais incrível 

personagem da série, em um flashfoward diz “we have to go back“. 

Como assim? Ele foi um dos que mais lutou para sair de lá. 

“Yeah Science!“ 

 

Na primeira temporada foi proferida uma das frases mais marcantes 

da história de Breaking Bad, “Yeah Science“. Apesar de só ter sido 

dita uma vez na série toda, ela ficou marcada como uma verdadeira 

referencia da série. Muitos vão lembrar dela na verdade de uma 

forma que ela nunca foi proferida na série “Yeah Science bitch!“ 

“You Know Nothing Jon Snow“ 



 

“Você não sabe de nada João das Neves” como essa frase simples, 

que no livro passou até desapercebida ganhou uma força tão 

grande na série. No Brasil (hue hue) ganhou mais força ainda com a 

sua variante proferida pelo Compadre Washington “Sabe de nada 

inocente”. 

“SO SAY WE ALL“ 

 

Essa  frase era a resposta conclusiva para a oração nos Doze 

Colônias, é algo como o “amém” das religiões católicas. 

“It’s Gonna Be Legendary“ 

 

“Its Gonna Be Legendary” é um bordão usado geralmente por 

Barney Stinson para descrever a enormidade e o quão incrível uma 



situação ou evento vai ser. Barney usa frequentemente este slogan 

em conjunto com “wait for it”. 

“Vida Longa e Próspera“ 

 

“Vida Longa e Próspera” surgiu na série Star Trek como uma 

saudação vulcana, mas com o passar do tempo acabou 

ultrapassando as barreiras da série e se tornou uma das mais 

famosas saudações nerds. 

“The Winter is Coming“ 

 

“O Inverno Está Chegando” é o lema da casa Stark e foi bem batido 

durante a série de tv, por isso acabou se tornando um frase 

marcante da série. Também é o nome do primeiro episódio da série. 

“Say My Name“ 

 



“Say My Name” se tornou a frase mais icônica dessa lista e a ultima 

a ser proferida de todas as séries citadas. Demonstra bem quem no 

final das contas o ex professor Walter se tornou. 
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Twitter - https://twitter.com/selback 
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Site - http://www.blogdoselback.com.br/ 

As Melhores Listas Sobre Quadrinhos - https://amzn.to/2CCkBHZ 
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