


TERRA X REIMPRESSÃO

Essa obra explora todo o Universo Marvel, de suas raízes em seu humilde surgimento,
até o ápice de seu fabuloso potencial. Em um futuro alternativo distópico e inquietante,
praticamente todos os habitantes da Terra desenvolveram habilidades sobre-
humanas. Resta saber como esse novo status quo afeta os antigos heróis e a vida em
todo o planeta!
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DEMOLIDOR POR FRANK MILLER E KLAUS JANSON
VOL.01 REIMPRESSÃO

Demolidor, o Homem Sem Medo, já era um dos principais super-heróis da Marvel
quando Frank Miller e Klaus Janson se juntaram para redefinir o personagem para uma
nova geração, reinventado Matt Murdock como um justiceiro sombrio. O impacto do
trabalho levou Miller a criar outras grandes obras e ditou muito da atmosfera com a qual
as HQs seriam preenchidas nas décadas seguintes. E agora, graças a esta incrível
edição, você pode conferir a passagem deste autor pelo título do Homem Sem Medo!

Roteiro
Bill Mantlo, Roger McKenzie, David Michelinie

Arte
Frank Miller

Formato 17X26 Capa Dura
336 paginas Lombada Quadrada
Código PDFS: ALIVJ001R

R$ 144.90
Peridiocidade: Especial
Classificação etária: 12 anos

COMPRAR AGORA

23

https://loja.panini.com.br/panini/produto/marvel-terra-x-a-saga-completa.aspx
https://loja.panini.com.br/panini/produto/Marvel-Demolidor-por-Frank-Miller-e-Klaus-Janson-Vol-1.aspx


O ESPETACULAR HOMEM-ARANHA VOL.03
REIMPRESSÃO

A fase mais icônica das aventuras do Amigão da Vizinhança continua! A dupla lendária
Stan Lee e John Romita segue criando os maiores clássicos do Aranha, histórias para
sempre lembradas como aquelas que criaram o cânone de um dos maiores heróis de
todos os tempos! Nesse volume: testemunhe a vingança do Duende Verde, o arqui-
inimigo do Homem-Aranha! A estreia de vários dos maiores vilões de Aranha e da
Marvel, como o Rino, Shocker e o Rei do Crime! E em meio a grandes mudanças e
enormes problemas em sua vida pessoal, a chegada do furacão chamado Mary Jane
Watson e a ameaça à vida de sua querida Tia May, Peter Parker toma sua mais drástica
decisão... Homem-Aranha, nunca mais!
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VINGADORES: FORÇA MECH

A história que deu novo significado à expressão "Avante, Vingadores"! Os Heróis Mais
Poderosos da Terra se defrontam com uma nova e irrefreável ameaça - Biomecanoides
monstruosos que parecem impermeáveis a qualquer ataque! Mas os Vingadores não se
deixam derrotar facilmente, e quando o perigo inédito aflora surgem também poderosas
ferramentas a serviço da justiça. Trajando armaduras individuais de alta tecnologia, os
Vingadores se preparam para a maior batalha já travada - à medida que um líder sombrio
faz seu movimento inicial num jogo mortal de xadrez! Enquanto a superequipe enfrenta
os Biomecanoides mundo afora, o Homem de Ferro e o Pantera Negra tentam
desesperadamente desvendar a identidade do inimigo oculto. apenas para descobrir que
a ameaça é ainda maior do que eles imaginavam!
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HERÓIS RENASCEM VOL. 01

UM MUNDO SEM VINGADORES! Bem-vindo a um mundo em que Tony Stark nunca
construiu a armadura do Homem de Ferro. Onde Thor é um ateu que pega pesado na
bebida e despreza martelos. Onde Wakanda é considerada nada mais que um mito. E
onde o Capitão América nunca foi encontrado no gelo, porque não existiam Vingadores
para achá-lo. Em vez deles, os protetores desse mundo sempre foram o Esquadrão
Supremo da América. E agora, o Esquadrão encara um ataque de seus mais ferozes
inimigos, como o Dr. Fanático, o Caveira Negra, a Bruxa Prateada e Thanos, com seus
Anéis do Infinito. Mas por que Blade, o Andarilho Diurno, é o único homem vivo que
parece se lembrar de que o mundo todo, de algum modo. renasceu? Começa aqui o mais
novo evento épico da Casa das Ideias!
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HERÓIS RENASCEM: UM MUNDO SEM VINGADORESVOL. 01

A SAGA HERÓIS RENASCEM CONTINUA AQUI! Em sua juventude, Hipérion foi enviadopara treinar com a Guarda
Imperial Shi'ar; e em sua última missão juntos, eles sedepararam com um horror inimaginável! Falando em jovens,
conheça a próxima geraçãode heróis inspirada pelo Esquadrão Supremo: Sam Alexander, Kamala Khan e MilesMorales
são o Esquadrão Jovem! Você também vai conhecer Peter Parker, o maior fã deHipérion e fotógrafo do Clarim Diário. que
pode acabar muito mais envolvido na ação doque imaginava! Já Magneto descobre que Xavier não morreu no Massacre
de Mutantespromovido pelo Esquadrão Supremo, anos atrás. porém, sua missão de resgate colocaráa Força Mutante
novamente na mira! E após a Guerra Civil que dividiu o Esquadrão, oFalcão Noturno formou sua própria equipe na
Europa; mas o Barão Zemo não está nadafeliz e envia ninguém menos que Natasha Romanov, Clint Barton, Scott Lang e
VictorCreed para derrubá-la!
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MILES MORALES: HOMEM-ARANHA VOL. 05

A batalha contra Ultimato chegou ao fim. Porém, Miles e sua família levarão as cicatrizes
desse confronto pelo resto da vida. E quando o Rei das Trevas invadiu a Terra, Miles
teve que encarar não só os dragões simbiontes que infestaram Manhattan, mas também
um de seus melhores amigos, que Knull usou contra ele. Confira também a extensão
total do que aconteceu quando Miles foi sequestrado pelo Assessor, lá no volume 2.
quando os clones invadem o Brooklyn! Acompanhe neste volume a Saga do Clone de
Miles Morales, que promete bagunçar a vida do herói ainda mais do que a clássica
história que abalou Peter Parker!
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MARVEL DOSE DUPLA VOL. 03

Thor e Loki são transportados para um universo alternativo onde se deparam com a
Deusa do Trovão: JANE FOSTER! Será ela capaz de ajudar estes irmãos mal
comportados a encontrarem o caminho de volta para casa?
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NOVOS VINGADORES: MOTIM!

Mais uma vez, unidos para deter os inimigos que herói nenhum poderia enfrentar
sozinho! Os Vingadores não existem mais. Sua ausência abre caminho para um
insidioso plano de fuga em massa da Balsa, a instalação de segurança máxima da
penitenciária da Ilha Ryker, onde os supercriminosos mais perigosos do mundo
cumprem pena. Mas um grupo de heróis reunidos pelo destino se levanta para impedir
que isso aconteça. Testemunhe o nascimento dos. Novos Vingadores!
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OS VINGADORES VOL. 35

Thor ainda está desaparecido; Lady Sif e os outros guerreiros asgardianos ainda estão
presos na Dimensão do Sangue; Valquíria localiza Odin, mas ele está longe de ser o Pai
Supremo que conhecíamos; e assim, Donald Blake está mais perto do que nunca de
destruir toda Asgard! E depois dos terríveis ferimentos que sofreu nas mãos de Korvac, o
Homem de Ferro não pode sair de sua armadura. ou morrerá! Será que Tony e seus
aliados conseguirão reunir o que resta de suas forças e impedir o insano semideus de
conquistar o poder supremo? Enquanto isso, o Capitão América trava uma difícil batalha
para vencer de uma vez por todas o Caveira Vermelha e sua Elite do Poder!
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THOR: A DEUSA DO TROVÃO VOL.04 A GUERRA
SHIAR ASGARDIANA

Duas das raças mais poderosas do Universo Marvel estão em rota de colisão - mas,
antes, Thor precisa lidar com a Guerra dos Reinos, que se agrava cada vez mais. Para
enfrentar Malekith, Loki e um Kurse totalmente novo, ela vai precisar de sua própria
equipe. Prepare-se para o retorno triunfante da Liga dos Reinos! No outro lado da
galáxia, porém, outro conflito está ganhando corpo - enquanto o superexército mais
poderoso do cosmo prepara um ataque-surpresa à cidade dos deuses! O império Shiar
vai estabelecer um cerco a Asgárdia - e seu alvo é a Deusa do Trovão! Mas por quê? E o
que o destino de Midgard tem a ver com isso? E, onde os shiars vão, a Força Fênix
costuma ir atrás - o que é uma péssima notícia pra Thor!
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X-MEN VOL. 32

Tempos desesperadores no Reinado de X! Os mutantes estão morrendo. Krakoa está
morrendo. A própria Terra está morrendo. Toda esperança para a humanidade como
espécie está na E.S.P.A.D.A. Semanas antes, Sincro, Darwin e X-23 entraram na Gruta.
Agora eles estão prestes a emergir... mas, dentro da Gruta, séculos se passaram! O que
aconteceu com eles? Os Carrascos voltam para Madripoor para homenagear um amigo
que se foi... mas velhos inimigos resolvem dar as caras novamente. A equipe tem vivido
como piratas - então, agora é a hora de saquear e saquear! E depois de um período
turbulento com o X-Force, a morte dá a Quentin Quire um novo sopro de vida. Viva
Quentin Quire!
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VINGADORES PRIMORDIAIS

Ensandecido pelo poder, Norman Osborn achou que era páreo para o poder de Asgard.
Estava parcialmente certo: novamente reunidos, os Vingadores o rechaçaram, mas o
Reino Eterno jaz em ruínas. Nos destroços, o ex-Capitão América Steve Rogers, Homem
de Ferro e Thor remoem velhas desavenças. Enquanto discutem, magias instáveis os
lançam nos dispersos Nove Reinos. Separados e sem nenhum caminho claro para casa,
eles rapidamente percebem que o mundo em que estão presos não é como deveria ser.
Suas ações, de algum modo, causaram uma ruptura na ordem natural? Eles podem se
unir e resolver o problema? E que futuro os aguarda com Hela, a deusa nórdica da
morte, esperando nos bastidores?
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X-MEN: LENDAS VOL. 01

Chegou a hora de conhecermos contos totalmente inéditos estralando os seus X-Men
favoritos e expandindo o universo que você já conhece, retornando às eras clássicas
dos super-heróis mutantes, com os escritores que marcaram a história! Fabian Nicieza
dá início a série com uma saga especial de CYCLOPS e DESTRUTOR, com o retorno
dos SHI'AR à Terra em busca do escolhido! Mas que segredo os irmãos Summers
descobrirão e como sua revelação mudará o que você pensava que sabia sobre os X-
Men? Prepare-se para uma história que está sendo construída há décadas!
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X-MEN VOL.33

Quentin Quire retorna a Krakoa para encontrar uma criatura causando estragos em seus
companheiros de equipe. A única maneira de derrota-lo é em seu próprio território. Bons
sonhos, Quentin! Mas o que o X-Force está escondendo? Em outro lugar, uma rebelião
na prisão local está rapidamente se transformando em uma fuga - e os únicos que podem
pará-la são... um bando de estudantes do ensino médio ?! Os Filhos do Átomo estão no
jogo! Os Novos Mutantes começaram uma caçada selvagem - mas alguém está
procurando por todos os lugares errados, alguém está desaparecido sem deixar rastros...
e planos que estão em andamento há muito tempo estão começando a se desenrolar!
Enquanto isso, o futuro de Cable está voltando para assombrá-lo... e ele não está pronto.
Ainda.
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VINGADORES: MAIS SOMBRIA DO QUE ESCARLATE

A chocante verdade sobre os filhos da Feiticeira Escarlate é revelada, o que a leva a um
colapso nervoso e um surto de loucura. Manipulada por seu pai, o terrorista mutante
Magneto, Wanda enfrenta seus colegas de equipe - e seu irmão, Mercúrio. Conseguirão
os Vingadores resgatá-la das garras de Immortus - e recuperar a própria sanidade dela?
E mais: o retorno do Homem de Ferro, e uma reunião de veteranos da Segunda Guerra -
Capitão América e o Tocha Humana original. Com a participação vilanesca e especial de
Toupeira, Loki, Alienígenas, Mestre Pandemônio e Homem Hídrico!
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A T.E.I.A. DO HOMEM-ARANHA

Peter Parker. Homem-Aranha. Cientista. Desordeiro? Graças a ninguém menos que
Tony Stark, uma nova estação de pesquisa científica para os heróis adolescentes do
Universo Marvel acaba de ser concluída - e o Homem-Aranha acabou de receber um
convite para integrar a equipe! Trabalhando junto com alguns de seus rostos favoritos da
UM e um monte de novas engenhocas incríveis - e com o Homem de Ferro de olho
nelas - tudo vai correr bem para os heróis, certo? - Certo? Veja o tudo isso e mais nesta
primeira edição preparada especialmente para vocês, fãs de quadrinhos!
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COLEÇÃO CLÁSSICA MARVEL VOL. 22 X-MEN VOL.
02

Nesse segundo volume dedicado aos Fabulosos X-Men, veremos o intempestivo
Namor se aliar à Irmandade de Mutantes de Magneto e os pupilos do Professor
Charles Xavier terão de enfrentar um dos personagens mais poderosos do mundo!
Além da volta de Blob e o surgimento de Unus, o Intocável, veremos a equipe de super-
heróis mutantes mais famosa do mundo medir forças com ninguém menos do que os
Vingadores!
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MULHER-HULK POR JOHN BYRNE

Depois de fazer dela a estrela em sua lendária passagem pelo Quarteto Fantástico, o
roteirista e artista John Byrne levou a Mulher-Hulk para uma clássica graphic novel e
uma nova série mensal surpreendente! Agora, as aventuras da Hulkinha pelas mãos de
Byrne são reunidas em um único e sensacional volume, onde Jennifer Walters detona
todas as expectativas e esmaga até a quarta parede! Homem-Aranha, SHIELD,
Toupeira, Dr. Bong (!), Papai Noel (!!), Navalha (!!!). ninguém escapa ao toque absurdo
da Mulher-Hulk de John Byrne. Um verdadeiro clássico Marvel.
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O ESPETACULAR HOMEM-ARANHA VOL. 34

Octopus está de volta com o começo da Guerra Sinistra! Agora, ele tem um novo
Sexteto Sinistro e se você acha que ele pensou grande no passado, pense novamente.
O que ele NÃO sabe é que o ABUTRE também tem um sexteto próprio: O SEXTETO
SELVAGEM! É uma guerra total entre dois dos maiores vilões do Universo Marvel, e a
única pessoa que eles odeiam mais do que um ao outro é o HOMEM-ARANHA - que
estará em grandes apuros na maior guerra que ele já enfrentou.
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COLEÇÃO CLÁSSICA MARVEL VOL.21 HOMEM DE
FERRO VOL.03

Aqui você vai testemunhar o retorno do Mandarim às histórias clássicas do Homem de
Ferro... e apenas o Vingador Dourado conseguirá frustrar os planos maquiavélicos do
vilão num confronto sem igual! Mas outros inimigos levarão nosso herói ao limite
extremo: Viúva-Negra, Gavião Arqueiro, Unicórnio, Kraven, Camaleão, Cavaleiro Negro
e um perigoso sabotador chamado Fantasma. No entanto, nenhum adversário será tão
inesperado quanto o... Capitão América!
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A MALDIÇÃO DO HOMEM-COISA

Comemorando cinquenta anos de histórias estranhas e instigantes! O macabro Homem-
Coisa surge de seu pântano e retorna ao centro do palco! Durante a noite, pilares
vegetais surgem em todo o mundo. No topo de cada um deles há bulbos sinistros, cada
vez mais repulsivos. À medida que o sol se põe, os bulbos incham, ameaçando irromper -
e todos que entrarem em contato com eles vão queimar! A maldição característica do
Homem-Coisa tornou-se global! Uma nova vilã quer erradicar a humanidade da face do
planeta - e quando ela descobre o Nexo de Todas as Realidades, sua missão distorcida
se torna ainda mais apocalíptica! A menos que os heróis mais poderosos da Terra
possam, de algum modo, rejuvenescer o Homem-Coisa e ajudá-lo a recuperar seu poder,
o mundo inteiro conhecerá o medo - e arderá ao seu toque!
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