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Company. This story is just a humble tribute to the greatest character ever. “Project B” 
is a non-profit comic book, created as passion project and not intended for sales of any 

sort. Come on, folks! We love you, let us tell this story!



“Who are you?”

Como você faria o seu filme do Batman?” - Foi o que me perguntaram em meados de 2012 enquanto 
discutíamos sobre os filmes do Morcego no horário de almoço da escola técnica  onde eu dava aulas. 
E como quem acabara de ser desafiado, respondi: “Até o final do dia de trabalho, eu terei a historia 

do meu filme do Batman.” Eu sempre curti o personagem, e foi por causa de suas histórias que comecei 
a colecionar,desenhar e escrever HQs, mas realmente nunca tinha pensado na possibilidade de criar uma 
história de um filme dele. Eu já tinha experiência com meus quadrinhos independentes havia mais de cinco 
anos e me considerava um especialista no que se referia ao Morcegão. Depois disso entrei na sala onde 
a turma aguardava o início da aula e não sei... talvez aquela tenha sido a pior aula que já dei, mas naquela 
tarde nasceu a ideia do Projeto B.

No início, quando comecei a levar a coisa a sério, eu estava completamente empenhado em mostrar a todos 
quem era realmente o Batman e como os autores do cinema se equivocaram ao representar a essência do 
personagem. Parei e selecionei as melhores histórias e minisséries que tinha lido no decorrer dos anos 80 
e início dos 90, com a intenção de aperfeiçoar a ideia inicial com a mais densa nata que havia do espírito 

do morcego. E foi então que ao terminar a leitura 
percebi que isso era muito maior do que eu podia 
imaginar. Ao vislumbrar cada uma daquelas histórias 
contadas em épocas distintas, eu vi que o Batman 
era “muitos”. Diante de algo tão grandioso, por sorte 
entendi que eu estava lidando com um ícone, um 
símbolo que estava prestes a completar 75 anos (na 
época) de existência e diferente de um personagem 
qualquer, ele não era somente representado por 
um escritor, ele era sentido e vivido por cada um 
deles. O morcego era uma couraça que revestia a 
alma de seus escritores e os inspiravam a contar 
sua versão da história. Daí em diante eu realmente 
compreendi que a essência do Batman não estava 
na história contada, nem na atitude tomada por ele, 
muito menos no bordão a ser dito. Estava lá no fundo 
da sua alma, esse era o ponto que tocava a todos que 
conheciam o personagem, se identificavam e eram 
conquistados pelo mesmo. O Batman no fundo, é uma 
criança solitária e assustada com as amarguras do 
mundo, e é muito difícil alguém não se identificar 
com isso. Em alguma época da vida as pessoas que 
gostam dele pensaram em um ou mais momentos: 
“o que o Batman faria nessa situação?” Isso por que 
ele representa luta, superação, força de vontade, 
inteligência, garra, habilidade, astúcia, violência, 

”



vigor e acima de tudo justiça. Então todos aqueles 
autores que eu venerava, nas suas histórias eram 
eles que estavam ali como Batmen (Batmans), as 
suas “crianças assustadas, com medo das amargu-
ras do mundo” eram o Batman, mas eram diferentes 
entre si. Fiquei confuso com minha descoberta e 
para continuar o projeto eu precisava de uma base 
de sustentação, um conceito, um ponto de partida, 
para que eu, como leitor e fã, não simplesmente 
repetisse o que eu estava acostumado a ler. E foi 
justamente num comparativo com o Superman, 
um dos maiores ícones da DC e dos quadrinhos de 
Super-heróis, que eu encontrei minha resposta. Qual 
a principal diferença ente o Batman e o Superman, 
sendo eles combatentes da justiça e perseguidores 
do mesmo ideal? Eu me perguntei e a resposta que 
encontrei foi: O Superman foi criado por um casal de 
pessoas de bem, sensíveis e frágeis, eles eram o seu 
referencial, no final das contas quando se tornou 
adulto, tudo que ele queria ser era um humano 
como seus pais que o criaram. Já o Batman, perdeu 
cedo os pais e se criou com a ajuda do mordomo e amigo, para ser algo além das fraquezas que tinha, algo 
superior e imbatível. A diferença entre os dois era: um queria ser um humano com todas as suas fraquezas 
mesmo sendo quase uma divindade,  enquanto o outro se esforçava a cada segundo da vida para ser o mais 
forte, sagaz, inteligente, imbatível, mesmo sendo frágil e vulnerável como qualquer um de nós. Finalmente eu 
tinha meu ponto de partida.

Eu poderia ficar aqui explicando todo o processo criativo desse projeto, mas acho que o produto final fala 
por si. A ideia inicial foi para o filme do Batman que eu gostaria de ver nos cinemas, mas como a produção 
de um filme é algo milionário e eu não sou um cineasta, não me restou opção, teria de contar essa saga do 
morcego da forma original em que o Batman foi criado, história em quadrinhos.   A aventura que vocês tem 
em mãos é fruto de um trabalho duro de 8 anos, dividido entre criação de roteiro, ilustrações conceituais, 
desenhos, cores, textos e todo resto de trabalho que tenho que fazer pra sobreviver, sustentar minha casa 
e meus filhos.  Essa é apenas a minha visão de Batman, não existe qualquer ligação ou intenção de compara-
tivo com a versão atual ou qualquer anterior já lançada por seus criadores e detentores dos direitos do 
personagem. Não tenho qualquer intenção de venda ou outra forma de lucro financeiro, essa obra é apenas 
o trabalho de um fã numa tentativa de homenagear o personagem que mudou sua vida e aos autores que o 
fizeram tão especial, mostrando uma parte de si em cada uma das suas inúmeras versões.  O Batman é um 
personagem cujo os direitos de exibição e lucro pertencem a DC comics/Warner Bros, mas a essa altura, 
ele faz parte da alma de todos os que gostam dele, todos os que tiveram coragem de abrir uma de suas 
revistas e passar uma noite em Gotham City. E se alguém no futuro me perguntar quem eu penso que sou 
pra arriscar tal ousada campanha, eu poderei responder ironicamente: “I am Batman”. 

Boa leitura.

Oliver dos Santos Borges.
Outubro de 2015







“A dor está na carne, está na vida, é mãe e pai do bem 
e do mau. Dela vem as piores e as melhores coisas do 
mundo. Não fuja, não adianta. Abrace sua dor e escolha 

seu caminho...“



       Meu nome é Alfred Pennyworth, sou psicólogo formado pela uni-

versidade de Leeds no Reino Unido. Nunca exerci oficialmente a 

minha profissão porque tive sérios problemas na minha terra natal, 
mas isso é uma outra história. Houve uma época em que eu estava 
passando por uma fase bem difícil e na busca por  um sentido em 

minha vida fui parar na  Austrália, me alistei nas forças de apoio 

aos Estados Unidos e terminei chegando em Khe Sahn no Vietnã. Lá 

conheci um amigo. Chamo de amigo, por que esse é nome que se dá 
às pessoas boas que mudam sua vida para sempre. Ele era um jovem 
médico chamado Thomas, nunca vi pessoa melhor. Enérgico, altruís-

ta, integro, sempre sabendo valorizar os momentos mais importantes 
da vida, os mais simples. Ele nunca precisou ser médico, nasceu rico,

 mas estava ali tentando estancar o sangue que jorrava à todo istante 

naquela guerra.  
    Passamos onze semanas juntos, mas devido aos desgastes da 
guerra, por fim, pareceu que nos conhecíamos por toda uma vida. Eu 

tentava auxiliá-lo no socorro dos feridos em combate, até que um dia 

eu era um deles. Ok, tenho que admitir que aquela guerra não me 
ajudou na busca por um propósito, mas as palavras e sonhos daquele 

cara me enchiam de esperança e vontade de conhecer uma terra de 
oportunidades chamada América.                                                                            

   Quando a guerra acabou e eu não tinha para onde ir, ele me ofere-

ceu um emprego de administrador em sua propriedade. Enfim, ele

 
salvou a minha vida duas vezes, e hoje estou aqui  por causa dele...

June 21 - 2012



Tempos depois, ele se foi... e deixou comi-
go seu filho. Um prodígio,  de inteligên-
cia incomum, com apenas 8 anos.

Filho de um casamento com uma linda 
jovem que o mesmo trágico destino se 
encarregou de levar.

Este manuscrito é predestinado a falar-
sobre esse garoto, que perdeu os pais de 
uma forma tão brutal e o quanto esse 
fato o perturbou.

Não vou colocar isso como estudo de caso, 
principalmente por que não posso fazê-lo. 
Eticamente falando, sou quase um parente 
dele, e isso tornaria meu trabalho meio du-
vidoso em termos profissionais. 



Mas o menino ficou bem transtornado 
depois de ter visto seus pais serem mor-
tos diante dos seus olhos. 

O que sei, é que quero registrar essa 
história e ver se no futuro, quando isso 
algum dia acabar, alguém pode me dizer 
quem foi mais insano. Ele por ter levado 
tudo a uma proporção infernal...

...ou eu, por ter permitido isso. 

Nãonãonãonão 
não!... De novo 

não!



Papai...
mamãe!?
Papai...

mamãe!?



P-por favor... 
alguém...

Alguém me aju-
de! Por favor, 

alguém--

Quem está aí!? 

Alguém me aju-
de! Por favor, 

alguém--

Quem está aí!?

Calma garoto! 
Não tenha medo!       

Não se preocupe ...

...eu não vou te fazer 
mal. Por que está tão 

apavorado? 

Não estão mais aqui. 
Sei que foi uma cena 

horrível, mas o perigo 
já passou.

Meus pais, eles--

?!?!



Quem é você?!Quem é você?!

Pra onde 
levou 
eles? Não fui eu quem os levou.

Quando eu cheguei, eles 
não estavam mais aqui.

Pra onde eles foram,
garoto, nem eu posso

alcançá-los.

Você não precisa ficar 
sozinho.

O tempo é o deus supremo 
e ninguém pode contra ele. 
Cada segundo que se passa 
eles estarão mais distantes 
e tudo que te restará serão 

lembranças.

Mas eu  não estou aqui por 
seus pais, estou aqui por 
você... Você precisa ser 

forte.

Eu estou aqui com você.

onde eles estão?

Traga eles de volta!

Mas como? Eu estou 
sozinho aqui.



Terei, se você criar um pra 
mim.

Que segredos escondem a 
escuridão? Eu não sobrevivo 
na luz, mas preciso da luz 
para viver. Só você pode me 

levar até a luz...

...Mas para isso...terá que me 
conhecer bem profunda-

mente. Aceite-me, abrace-me, 
conecte-se comigo como um 
mergulho na piscina. E você 

será alguém invencível.

posso ter a aparência que 
você quiser que eu tenha.  
Posso te dar tudo que 

desejar, te fazer forte e im-
batível e comigo nunca mais 

sentirá medo novamente.

 ...eu sou tudo que está a sua 
volta agora.

Tudo que precisa é desven-
dar os meus segredos. 

Mas eu não estou vendo 
nada... 

você não tem um 
corpo?

Estou mais perto do que
qualquer um pode estar.

E você pode me ver...

Mas por que eu não posso
te ver? >snif<

Onde você está exatamente? 
>sniff<

Que segredos? Seu nome é Bruce, Bruce Wayne...



... e essa é a sua história. 

CAPÍTULO O1
“AS LUZES DE UMA CIDADE SOMBRIA”

HISTÓRIA E ARTE:

OLIVER BORGES
CORES:

JIMMY G



É por essas ruas que transita o 
garoto alegre e aventureiro que eu 
conheci.

DIAS DE HOJE:

Nós vivemos em Gotham.

Conhecida mundialmente como “A Cidade 
das Luzes da América” ... é um lugar que 
tem em sua história a fama de ser o berço 
da arte e da cultura nos Estados Unidos.

Sonho de um começo brilhante para muitos. 
Destino trágico e cruel é a realidade de 
outros. Atualmente eu a costumo chamar 
de “Cidade das Mentiras”. Seus holofotes e 
anúncios luminosos ofuscam as verdadei-
ras luzes que já se fazem raras por aqui. 

HAHA Bruce 
você é louco!!

HAHA Bruce 
você é louco!!

Mas o tempo o transformou em 
um homem triste e solitário.

DIAS DE HOJE:
GOTHAM CITY

Eu amo essa 
cidade!!

Eu amo essa 
cidade!!



 Foi a Marcy!

Eu não!Eu não!
Olha só! eles já começaram 
a transmitir o tapete verme-
lho! será que chegaremos à 

tempo?

Ai Alfred! Vamos logo! estou 
ansiosa.

Dentro de instantes 
Senhorita Cindy.

HAHAHA! É isso aí!

...e olha a agitação
dessa galera!! 

mas isso tudo é de se esperar. fazem mais de 15
anos desde que o gotham international circus

esteve na cidade. e seu legado de várias
gerações traz consigo um histórico de muitos

espetáculos grandiosos e trágicas polêmicas.

haha ,Marcy
sua safada,
faz de novo!

 êi! Quem apertou
minha bunda?  



o que todo mundo sabe, é que para as 
gerações anteriores, o gic fez parte da 
vida de muitos cidadãos dessa cidade. 

e agora, chegou a vez da nova geração 
conhecer o show que está sob nova dire-

ção e nova roupagem...

DOIS DIAS ATRÁS:DOIS DIAS ATRÁS:
GOTHAM INTERNATIONAL CIRCUS

... então quando estáva-
mos na Ucrânia, fizemos 

contato... 

...com uma companhia de teatro 
circense de lá e resolvemos 
fazer uma sociedade. E foi aí 
que criamos uma nova cara 

para o show.

Hoje, somos o segundo maior 
circo do mundo, ficando atrás 

somente para o Grandioso 
Cirque du Soleil. É como dizia 
meu pai, e antes dele, meu avô 

Anthony, e antes ainda, meu bisa, 
o grande Giusepe Angeline: 
“Faça chuva ou faça sol, o 

show deve continuar”.

Meu sócio achou que ter na-
tivos de Gotham no elenco, 
seria bom para a publicida-
de. E ele estava certo, hoje 

em dia eles são a nossa 
principal atração Hehe.  

Por fim, conseguimos alguns 
investidores e começamos 
a viajar pelo mundo. Não 

demorou para conseguirmos 
novos artistas pela Europa 

oriental e Ásia.  Por último, em 
uma viagem pessoal, descobri 
aqui em Gotham um casal de 

acrobatas com um filho peque-
no que com apenas 5 anos já 

participava das apresentações.



bem.. olha Jack, espero 
que me entenda. O que es-

tou querendo dizer é: 

...eu não posso in-
serir você no es-
petáculo. Entenda 
Jack! por causa 

de sua prisão, nós 
quase fechamos 
as portas. Não 
seria legal para 
o marketing sua 
imagem ligada ao 
Circo novamente.

você é um grande ar-
tista, talento igual eu 

nunca vi.  mas depois do 
que aconteceu...

mas quero que saiba que 
vou falar com meu sócio. E 
se der tudo certo,  posso 

conseguir alguma coisa nos 
bastidores, um trabalho 

mais discreto e --

Mike seu porco!! Como ousa me 
oferecer um serviço discreto?! Eu 
ajudei esse circo a ser o que é. Se 
não fosse por mim, esse circo teria 
fechado as portas muito antes!! E 
agora você, seu inútil vem aqui ten-

tar me humilhar dessa forma?!
Eu sou um artista!

Mike, seu porco!! Como ousa me 
oferecer um serviço discreto?! Eu 
ajudei esse circo a ser o que é. Se 
não fosse por mim, esse circo teria 
fechado as portas muito antes!! E 

agora você, seu inútil, vem aqui ten-
tar me humilhar dessa forma?!

Eu sou um artista!



agora, pelos velhos 
tempos... 

Olha Jack, eu sinto 
muito. é que tem muito 

dinheiro envolvido.
O prefeito fez questãO 
que nós viéssemos para 

Gotham. 

Ele tá fazendo uma 
campanha publicitária 

gigantesca pra levan-
tar a moral da cidade. 
não podemos correr 
riscos de isso tudo 
falhar. quem sabe se 
você voltar depois da 

noite de estréia...

 êi Jacko! Calma cara!
não leve a coisa pra esse 
lado. nós éramos como 

irmãos, lembra? 

mas você sempre foi
o herói desse circo
...você nos salvou

meu amigo. 

Eu lembro de você es-
banjando o dinheiro de 
seu pai enquanto todos 

dávamos duro aqui.

nos salvou  como 
acrobata, atira-
dor de facas, 

mágico e também 
em sua obra 

prima: Joko o 
palhaço tristo-

nho.  Pelos velhos 
tempos, ãh?

não é muito, mas pode 
ajudar no recomeço 

da vida...

não vim aqui pedir es-
molas Mike. Você sabe 
o que fazer com isso.

Vou levar um pouco de 
seu whisky. Você nunca 
soube beber mesmo. 

ãh.. tudo bem.

Não se preocupe 
Mike...

...depois de re-
pensar a minha 

proposta.

Calma aí Jack!
não precisa...



...sua noite de estréia será 
inesquecível pra toda cidade...
quanto a mim, eu sei me virar.

Agora quem manda é o filho... 
Michael Angeline. esse filho 
da puta sempre teve inveja de 

mim. Não vai facilitar.

...já não posso 
dizer o mesmo de 
você Mike. Merda 

pra você. 

Olha ele aí!

E aí Jack? Conseguiu? 

e o que pretende 
fazer?

o que todo artista 
faria... mostrar a ele 

o meu talento.

e depois de correr o mundo todo, o gic retorna 
a gotham mais uma vez... tem muita gente famosa 

chegando aqui e daqui a pouco o show vai começar. 
Vamos agora pra um anúncio de nossos patrocinado-

res e voltaremos em instantes...



Gotham é uma cidade 
de camadas, não é tão 
simples interpretá-la 
como um lugar ruim 

ou bom.

existe uma camada onde se 
focam os holofotes, cheia de 
brilho e glamour, onde tudo é 

belo e atraente....

...normalmente os indivíduos 
de todas as camadas abaixo 
dessa, acreditam que o seu 
destino é fazer parte dessa 
camada superior. é nessa 
hora que tudo se mistura...

...a vida se torna uma batalha sem fim em busca de espaço, uma 
vaga, mesmo que temporária, no mundo dos sonhos...

 ...e como salmões contra a cor-
renteza, todos arriscam os seus 

pulos...

...mas os riscos são muitos, afi-
nal, a lei da selva não perdoa...

...e existe sempre um predador à 
espreita. 

você lembra do horroroso caso da 
garota Grace, de 15 anos? Onde os dois 

acusados do estupro e morte dela eram 
filhos de um empresário rico aqui da 

cidade? 

infelizmente eu lembro 
benson, o caso foi arqui-
vado por insuficiência de 

provas e o laudo da perícia 
criminal sumiu completa-

mente do mapa.

é jeff... parece que alguém não
concordou com a decisão da justiça. 

os caras foram en-
contrados hoje em um 

terreno baldio...

Essa é a 103,7 MHz a sua Go-
tham Talks - a voz da cidade.  
A radio que está à toda hora 

em cada esquina, querendo 
saber o que você ,cidadão de 
gotham, tem pra nos contar.

Parece que aquele 
que muitos conside-
ram uma lenda ur-
bana, deu as caras 

mais uma vez--

falando de esportes, os golias 
de gotham estão na semifinal do 

campeonato com grandes chances 
de levarem a melhor esse ano. não é 

benson?

claro jeff! isso , se os meteoros 
de metrópolis facilitarem. falando em 

facilitar, parece que as coisas não estão 
nada fáceis para os criminosos nessa 

cidade.

eu estou falando 
seríssimo!!

não! sério!?

..um deles está em 
coma com trauma-
tismo craniano e o 

outro, está com duas 
fraturas na coluna 

vertebral...

Como assim Benson?



em Gotham, como na selva, as 
piores consequências são para 

os mais desfavorecidos.

em gotham a cada 
dia uma luz se 
apaga. Uma luz 
de esperança e 
alegria. mas por 

causa dos brilhos 
dos holofotes...

...ninguém nota.

...e ele só repetia: “eu sinto 
muito, eu sinto muito” e quan-
do foi questionado de quem fez 

aquilo...

...ele disse que foi um “demônio 
com asas de morcego.”

... agora vamos de música: 
Guns’n Roses - Welocme to 

the Jungle.

JEANie!?

pai...

PAi?!PAi?!
não finja que não está me 

ouvindo! você tinha prometido me 
deixar ver o especial de tapete 
vermelho do gic. é a vicki que ta 

apresentando.
James W Gordon, essa é 

uma reprise de football, 
vc já sabe o resultado da 
partida... vamos pai! minha 
melhor amiga está na TV!

pelo amor de Deus! 
será que um homem não 
pode ver o seu jogo no 

seu dia de folga?!



além disso, muitas 
celebridades irão 

aparecer hoje. 

o que aconteceu 
com a sua TV? puff... ok!tá bom, 

vamos ver o circo. 
mas faço isso pela 
vicki, ok? ela preci-
sa de uma força. 

precisa 
mesmo. ela vai 
entrevistar o 
prefeito hoje, 
e já que aque-
le cretino tem 
a emissora de 
Tv nas mãos, 

quem sabe ele 
não a indica 
a um cargo 

melhor.

ninguém merece 
ser repórter de 
celebridades. 

essa cidade 
não perde por 

esperar.

eu sei, e é o mínimo que ele pode 
fazer, você é o melhor funcionário que 
ele tem. A cara da justiça da cidade 

de Gotham.

viver de fofoca...aff! êi , lembre que foi 
o prefeito que 

conseguiu o seu 
estágio no palácio 

de justiça

bem, estamos de volta com uma noite que 
será lembrada ainda por muito tempo. 

eu não sou a cara, sou a 
mão... a cara é o Harvey 
e ele parece ser um bom 
homem. Mas não estamos 
sozinhos...temos você 

agora.

aquela peça 
de museu? 

pifou. 



gente, vocês nem imaginam quem acabou 
de chegar aqui! o nosso prefeito hamil-
ton hill, a primeira dama hellen hill e 

seu filho michael hill.é claro que ele vai 
dar uma palavrinha pra nós.

muito obrigada sr prefeito e 
também a primeira dama que es-
tava lindíssima, como sempre, em 

seu versace maravilhoso.

é com muita honra que a prefeitura de 
Gotham trás de volta á cidade o gic.  
esse circo que mostra pra América e 

para o mundo o quanto a nossa cidade é 
importante para a cultura desse país. 

gente, vocês sabiam que o gic 
entrou para o guinness como a 

maior estrutura circense do mun-
do? não é incrível?! é realmente 
gigantesco! com uma tecnologia 
de ponta e a capacidade de supor-

tar 5.000 pessoas...

...300 funcionários se esforçam 
dia a dia  pra trazer pra você o 
maior espetáculo da terra. e 
a gnn está cobrindo essa festa 

memorável aqui do tapete vermelho 
e também do alto! o nosso helicóp-
tero está sobrevoando o local  e 
nosso repórter jerry summer  

vai nos dizer como estão as coisas 
lá em cima.



olha vicki, eu posso dizer 
com toda certeza que não é 

todo dia que vemos  o central 
parck de gotham tão bonito. e 

tem mais gente chegando!

o telespectador pode ver 
agora uma fila de carrões e 

limusines que dobra esquina do 
próximo quarteirão. diz aí vicki, 
quem já passou aí por você? 

jerry, por aqui já passaram as 
irmãs dawson, da série gêmeas d+, 
o cantor henrique sabrinne, larry 
thompson (apresntador) e agora--

...Wayne

é ele!

é ele!

sai da
frente! Senhor

Wayne!!

Minha nossa, derrubamos a 
champagne! o que vai garantir 

a minha diversão agora? hunf!



Se quiser, posso mandar umas 
de graça pra você.

Basta me dar seus 
contatos pessoais.

Olá senhorita Vale! Gostei
das fotos minhas que di-
vulgou. deve ter custado 
uma fortuna na mão dos 

paparazzi.

ridículo...

Vicki... Vicki...!

ainda estamos no ar.

hehe bem.. e esse 
foi Bru- quer dizer, 

Bruce Wayne, 
gente... 

no show de hoje teremos a 
presença de um artista único, 
conhecido no mundo inteiro 
como o mais jóvem acrobata 

do planeta

Richard Grayson  se destaca 
no meio artístico por realizar 
números incríveis com apenas 

12 anos de idade.

filho dos acrobatas john and mary 
grayson, dois artistas circenses que 
começaram suas carreiras em gotham

e hoje são a menina dos olhos do gic.

?!?!



Meu deus, 
Bruce, isso aqui 

está lindo!

é... devo admitir que 
eles capricharam.

Vejam um trecho da entrevista 
gravada ontem nos nossos 
estúdios do canal 06, que 

eles deram a Larry Tompson 
no seu Talk Show - Gotham 

Late Night.

...e eu soube que em cada cidade em 
que se apresenta, você deixa pra trás 

várias gatinhas apaixonadas.

 Me diga Richard... qual o segredo do 
seu sucesso?

hehe o sucesso não é meu Larry, é 
da minha família. Sem meus país eu não 

saberia nada do que eu sei.

acho que o segredo é que estamos 
sempre juntos, aconteça o que 

acontecer.



essa entrevista será exibida 
completa hoje á noite, logo 
após o jornal das 11, aqui no 

Canal 06...

vê se não é pego, vai arruinar 
a sua condicional.  

Vai começar...

Vai começar!

Eu vou me esconder 
entre os caminhões e vou 
entrar quando o espe-
táculo começar. Essas 

bombas que você fez Mou, 
funcionam mesmo, né?

Vamos rápido, 
um minuto pra 

começar...

não serei!

...Então é isso 
mesmo que 
quer fazer, 

Jack?

Ele já disse que 
sim, BullHead.

Só precisa deixar elas 
num lugar aquecido que 

elas explodem em alguns 
instantes.

Oooooh! vai terminar! 
Pai, quero ir ao circo.



o que veio a seguir foi um show 
jamais visto antes nessa cidade...

...Uma encantadora obra de arte 
composta de luzes, música  e 

alguns dos maiores acrobatas 
do planeta contando uma história 

adaptada do romance de uma flor e 
um beija-flor que se apaixonaram...

...Ambos não podiam viver 
mais sem o outro e queriam 

compartilhar entre si o 
melhor de seus mundos. O 
beija-flor, por ser quem é, 
conhecia muito bem o mundo 
das flores, já a flor, não 
conhecia nada além daquele 

jardim e do que os seus 
olhos podiam alcançar...

...Até o beija-flor a levar  
para conhecer o mundo dos 

pássaros.



O resto é uma brilhante 
aventura, por um arriscado 

mundo aéreo, cheio de 
perigos.

Toda a multidão vibra e 
aplaude compulsivamente. 
Gritos e assobios con-
seguem até interromper 

um pouco o ritmo da 
apresentação

São eles: Os Graysons. 
Também apelidados como: 
Os Graysons voadores.

...Mas tudo segue normal...

...até que eles surgem no 
picadeiro.

São eles!São eles!



Os graysons voadores 
vão realizar um número 
acrobático nas alturas, 
utilizando apenas uma 

rede elástica presa em 
plataformas flexíveis.

Contam a parte da 
história onde os pais 
pássaros ensinam seu 

filhote a voar...

...e o mais inacreditável 
é que...

puta merda!!puta merda!!

aaah ... o garotinho é 
tão fofo!!

O que acha deles 
Bruce?

espero que me im-
pressionem, por que 

até agora...



...eles voam!

ANOS ATRÁS:ANOS ATRÁS:
PARÍS

<o americano 
escolheu uma 
trilha super 
radical!>*

<o cara chegou à 
pouco tempo e já 
tá se arriscando 

assim...>
<esses americanos 
são todos loucos.>

*traduzido do francês



Le Parkour, nome 
derivado do termo 

“parcours” ...

...é uma pratica 
esportiva que 

consiste no indi-
viduo percorrer 
um território de 
obstáculos...

tendo como re-
curso, apenas, as 
habilidades de seu 

corpo e mente.

...que traduzido do 
francês significa: 

percurso...



velocidade e 
resistência é basi-
camente o que se 
precisa, pois é uma 
atividade bastante 

perigosa....

...um conhecimento 
bem aprofun-

dado da trilha, ou 
melhor dizendo, do 
percurso, é funda-

mental

mas qual a essência do Le Parkour”?

para  onde leva esse percurso? 



poucos sabem, mas a prática, induz ao 
improviso constante...

...sim, improvisar nessas circunstân-
cias é muiito arriscado...



autoconhecimento 
...acredito que tudo 
se resume a isso.

...exige muito autoconhecimento.



quem sou eu, 
senão um pária da 
sociedade? como 
um cachorro de 
rua, alguém sem 

valor, escondido na 
escuridão.  

mas não foi sempre assim...

...antes era eu quem estava 
sob as luzes dos refletores.

antes de tudo.
antes da diversão...

... do vício ... 

...  da traição ... 

...  da humilhação.



...mas essa fase 
atual está prestes a 

acabar.

chega de dar 
destaque a essa 

geração de usurpa-
dores.

Em instantes a bomba vai es-
tourar e o espetáculo vai pro 
ralo... e eles vão precisar de 
ajuda pra reerguer o circo.

é hora do velho Jack 
voltar a brilhar.

um brinde a isso...

putz!!

?!?!



John! Aconteceu algu-
ma coisa?

parece que a minha pla-
taforma também está 

comprometida

e aí, paramos ou...?

não sei, eles não 
desligaram a música, 

será... ?
pelo amor de Deus! O que 

está acontecendo?!

aconteça o que acontecer, 
eles não podem parar!!

aparentemente algo 
impossível. A luminária 

número 08 pifou.

eu vou... 

cURTO-CiRCUiTO eu 
acho, a lâmpada 

explodiu...

...eles estão 
descendo as 
luminárias de 

apoio...



Pai, o que--!?Pai, o que--!?
olhem! a rede 
está pegando 

fogo!!

olhem! a rede 
está pegando 

fogo!!

é um incêndio!! 
temos que sair 

daqui!!

é um incêndio!! 
temos que sair 

daqui!!

é sério isso?!

você tá na 
minha frente, 

porra!!

você tá na 
minha frente, 

porra!!

sai daí!sai daí!



Vamo sair agora!

Não importa o 
quanto pagou, 

quer mor-
rer?! 

Meu filho está 
passando 

mal!!

Meu filho está 
passando 

mal!!

Ai Bruce , o que 
vamos fazer?

Bruce?!Bruce?!

atenção velha coruja, está 
me ouvindo? Temos uma emer-
gência do tipo 03, câmbio...



aqui é a velha coruja, 
como assim emergência?   

pensei que ainda estives-
se no circo, por que não 
me avisou que iria sair? 

Câmbio...

eu não saí, mas estou 
saindo agora... leve o 
carro para ala leste 

do parque, quero evitar 
os olhares da multidão, 

câmbio...

Caramba Vick! o 
que está aconte-

cendo aqui?

estou a 25 segun-
dos do local.

Não sei Chang, mas parece 
que é a nossa chance 

de sair desse lance de 
celebridades e começar 

a cobrir notícias de 
verdade.

Não perca nem 
um segundo, 

parceiro.

excelente sin-
cronia Alfred. 

vamos!
mas nunca fize-
mos, na prática,

uma dessas.

teremos uma ma-
nobra de ação do 

tipo 12.



Tenha certeza 
que sim, meu 

amigo. 

não vai existir opor-
tunidade melhor para 

testarmos.

... mas senhor prefeito, a 
culpa não foi nossa, ainda 

não temos idéia do que 
aconteceu...sim...sim, claro!. 
Não tem nada ainda que não 

possa ser resolvido.

...Então o morcego vai 
alçar vôo?

 O que aconteceu?

Sabotaram o circo.
Richard, você precisa 

descer, meu filho! 

isso não seria uma coisa 
pra polícia investigar?

Não pai!
 não sem você!

Seria, mas um 
detalhe me deixou 

intrigado...



já não posso mais 
descer usando a minha 

plataforma... “cof” 
“cof”... o fogo já to-
mou toda a base dela!

Estou
descendo!

...preciso usar a sua 
para descer.

O gic dispõe de toda  
mais moderna tecnologia 
no que se refere à espe-

táculos...

...aqueles refletores 
são projetados para 
ter canhões de luz 
em led  e circuitos 

isolados...

isso significa que 
seria impossível 

aquelas luminárias 
entrarem em curto ou 
sequer explodirem 

do nada.

com certeza eles 
teriam um plano de 
segurança para um 
possível incêndio, 

Alfred... 

porém, não é normal 
alguém se preparar 
para o impossível.

O morcego está 
no ar. testando, 

câmbio...



“cof” “cof” eu já não 
consigo enxergar a 

rede! 

...vou desmaiar e cair.

espera mais um 
pouco querido, 
a rede já está 
quase toda em 

chamas, ela pode 
não aguentar!

se minha teoria esti-
ver certa...

...com todo aquele material 
inflamável no cenário... se os 
artistas não abandonaram o 
picadeiro, dentro de pouco 

tempo... 

John, você está me 
ouvindo?

não consigo mais respi-
rar, querida. Se eu
continuar aqui...



...não poderão fazer mais isso.

preciso ser rápido!

pule pra direita John!

John fique calmo! 

 Eu vou pular...

john...

Não! espere aí, o corpo 
de bombeiros está 

chegando!

iieaaghhh!!!iieaaghhh!!!

cuidado a 
rede!!

cuidado a 
rede!!



nãao!!  Meu Deus!! a rede partiu!! 

eu vou...

iieaaghhh!!!iieaaghhh!!! Dick cuidado !!

cuidado a 
rede!!

Cuidado!
Sai da 

frente!!

Dick cuidado !!

cuidado a 
rede!!

Cuidado!
Sai da 

frente!!



 john, pelo 
amor de deus, 
se segure!!

John, a plataforma 
de luzes!!

 john, pelo 
amor de deus, 
se segure!!

John, a plataforma 
de luzes!!

eu não vou conseguir!

Velha coruja para 
morcego...

...como pretende 
chegar até lá a tempo? 

Câmbio...

 eu tenho os meus meios, 
você sabe...



na verdade senti... 
pensei que era--

caras, vocês tem 
que ver isso aqui!! 

eu juro por deus que 
não quero saber...

êi Jerry! você sentiu um 
repuxo na aeronave aí 

do seu lado?  

que porra é 
aquela?

que porra é 
aquela?



as pessoas estão tão agitadas, que 
ninguém até agora me deu alguma res-
posta no mínimo interpretável. conti-
nue filmando Chang, que vou continuar 

procurando.

precisamos saber o que 
está acontecendo lá-- ?!?!

essa é a hora em que eu acordo 
gritando em meu quarto... Chang, 

me diga que você está vendo 
isso. Por que eu não tô acredi-

tando. 

Morcego para
Velha coruja...

...homem suspeito correndo desesperada-
mente em direção a parte mais escura do 

central parck. enviando imagens para banco 
de dados. Câmbio...



estou entrando! 
câmbio...

meudeusmeudeusmeu-
deusmeudeus!! Vicki, 

você tá vendo isso?

Sim... os artistas.

Vicki?!

quem você acha que 
seria? Câmbio...

Mas, os artistas.. 
câmbio...

ainda não sei... 

...mas vou descobrir...

minha mãe!! o 
que é aquilo!?
minha mãe!! o 
que é aquilo!?

...Poderia facilmen-
te interceptá-lo, 

câmbio...



 nossa senhora! 
olha o louco aí!

...você passou 
completamente 

do limite.

oh meu deus! que 
coisa horrível!

arf, arf, arf 
temos... que ... ir 

arf,... agora!

o que você fez lá? 
era só pra apagar 

algumas luzes.  

é meu amigo, acho 
que dessa vez...

HE!

Você consegue!! John, 
você precisa sair daí! 

essa estrutura não vai 
aguentar muito tempo.

John! Me ouça!!

segura firme 
john!!!

eu não agüento 
mais! 

Vicki Vale sua louca, o que você tá fazendo?! 
Esse não é o seu estilo, mas se conseguir

essas imagens, sua vida vai mudar.



minhas mãos estão 
dormentes, acho que 

não vou aguentar.

Pai!! você tem que 
aguentar! tente 

subir!

fique parado!

 êi, garoto!

?!?!

eu vou tirar você daí... pre-
ciso de sua plataforma para 

poder ajudar seus pais.



eu... eu...querido, ouça 
a minha voz... 

aconteça o que 
acontecer, não 

largue! 

JOHN!!!JOHN!!!

aguente firme 
pai, a ajuda já 

chegou! 



Eu não consigo 
ver nada.

eu não vou ... 
deixar!

socorro! 
alguém me 

ajude!!

eu não vou ... 
deixar!

socorro! 
alguém me 

ajude!!

esperança...

durante toda a minha 
vida, eu nunca contei 

com isso...

...mas essa noite... ... essa noite...

...às vezes, é o que pode 
nos salvar nos momentos 

mais trágicos...

?!?!

Meu deeeus!! 
Me ajudeeee!!!
Meu deeeus!! 

Me ajudeeee!!!



...é tudo que eu tenho.

peguei!!!



mas ainda não foi o 
suficiente. 



 porque é assim em 
gotham...

... toda vez que um 
holofote brilha, a es-
perança e a alegria 

se apagam.

 por deus, 
não olhe pra 
isso Richard!

isso não está 
acontecendo!!

pai... 

...mãe!! 

CONTINUA...



CONTINUA...
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