
passei um mês na 
cabeça de peter 

parker. e concluí 
que ele era falho.

era um homem de 
visão limitada. não 
tinha planos nem 
estratagemas. 

limitava-se a saltar 
cegamente de uma 
coisa para outra.

eu não 
serei assim.

vão, 
minhas aranhas, 

e mostrem-
me...

...tudo.

a maior parte das aranhas 
tem oito olhos. a partir 

de hoje, graças aos meus 
robôs-aranha, eu terei 

oito mil.

fica descansada, nova 
iorque. o teu herói, o 
dr. otto octavius, o 

homem-aranha superior, 
vela por ti.
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já é o terceiro assalto 
esta noite. todos eles 

fora das rotas 
habituais do parker.

ahh! em média, estou 
a prender 

quatro vezes 
mais criminosos 

que o meu 
predecessor.

e impedi o roubo 
adicional de doze 

milhões de dólares 
de propriedade.

e não estou a deixar 
pontas soltas.

neste caso, os 
lacaios menores 

de idade do 
abutre.

o que é 
que nos vais 

fazer?

aranha?! ok, 
pessoal, já 
sabem como 

é.

como é lógico, 
a minha nova 
eficiência...

...merece-me 
novo respeito.
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em média, estou 
a prender 

quatro vezes 
mais criminosos 

que o meu 
predecessor.

e impedi o roubo 
adicional de doze 

milhões de dólares 
de propriedade.

hum.

nada. elas 
dissolvem-se 
daqui a uma 

hora.

por essa 
altura, os servi-
ços sociais já cá 
estarão, e vocês 
serão problema 

deles.

anda, 
gully! 
pira-
te!

fujam à 
vontade, crianças. 
eu vou encontrar-
vos. é uma questão 

de tempo.

...merece-me 
novo respeito.

calma, 
agarra-paredes. 

apanhaste-
nos, ok?

não 
queremos 

acabar como o 
bumerangue ou o 

abutre, está 
bem?

fazes bem, 
coelha.
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os meus robôs-aranha 
mantêm-me a par 

daquilo que merece 
a minha atenção...

...e do que 
não merece.

reencaminhar 
chamada para os 

bombeiros.
otto? o 

que estás 
a fazer?

estás a ir 
na direcção 

errada!

UNIDADE 
#732.

INCÊNDIO DE 
CLASSE TRÊS ENTRE 

A BLEECKER E --

tenho compro-
missos.

e já fiz mais 
que o que me 

competia.

mais do 
que o parker 

alguma vez 
fez, pelo 
menos.

doc!

isto de 
ser o homem-
aranha não é 
por quotas!

estás a 
tentar ser um 

herói ou não, meu?! 
fizeste um juramen-

to! com grande 
poder --

uma voz na minha 
consciência diz-
me que volte.

ignora-a. há coisas 
mais importantes. tens 

responsabilidades.

o quê?! o 
que podia ser 

mais impor-
tante --
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ah... a sessão de 
terapia da tia may.

nnhh.

continua, 
tia. como vai 

ela, sha 
shan?

muito bem! 
a may é toda 

tesa!

excelente. 
vês? não tarda, 
voltas a andar, 

e sem a 
bengala.

pete, por 
favor. falsas 
esperanças 

não...

não faz mal. muito 
feliz fico eu por te-
res virado a página, 

meu querido.

o quê? 
como?

passares 
tanto tempo 

comigo, peter. 
estragas-me 
com mimos.

ok, tu e a mj já 
era mau --

-- mas 
agora a 
may?!

começas a 
assustar-me 
a sério, tu.

com 
licença.

doutor. uma 
palavrinha. que 

espécie de cirur-
gia permitiria à 
minha tia andar 

novamente?

já falámos 
disto, sr. 
parker.

a may é 
demasiado 

velha para ci-
rurgia radical. 
a bengala é a 
sua melhor 

opção.

obrigado 
pela sua 
opinião, 

“doutor”.
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mas o seu 
intelecto não se 
compara ao meu.

robô! 
temos que 

fazer!

VIRR-CLIK. COMO 
POSSO AJUDÁ-LO, 

DOUTOR?

vou precisar 
de neuro-circuitos, 

bombas hidráuli-
cas e café.

muito 
café. isto vai 

demorar.

...seria 
ver-te a 

construir uma 
namorada 

robô.

...e outra 
soldadura aqui. 

óptimo. está 
quase.

ah, parker, se 
ao menos me 

pudesses 
ver...

...estás prestes 
a ficar com os 

louros por mais uma 
invenção genial 

minha.

acredita, doc. depois 
da mj e da may, a única 
coisa que me deixava 

sossegado...

pronto. 
terminei.

telefone, 
ligar ao max 

modell.
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max. final-
mente.

peter? o 
que foi?

uma nova 
invenção. revo-

lucionária.

peter, estás ciente de que 
sou o director dos horizon? 

não estou habituado a 
ser chamado.

há procedimentos 
a seguir. todos os 

projectos devem ser 
testados por um 

colega teu antes de 
chegarem a mim.

tipo 
o gajo aqui ao 

lado. lembras-te 
de mim?

UATU JACKSON. 
MAX MODELL. 
SAUDAÇÕES.

UM REFRESCO? 
VIRR-CLIK.

não, obri-
gado.

obrigado.

hunf. 
chega de for-

malidades.

ei-lo: um 
exo-membro 
ultra-leve.

com uma 
interface neural 
ligada à coluna e 
cérebro, os alei-
jados tornarão 

a andar.

meu -- ensaios 
humanos?!

o primeiro 
ensaio será, 

evidentemente, 
com a minha tia 

may.

agora 
deste numa de 

dr. frankenstein?

doutor 
peter 

parker.

é bom 
que não o 
esqueças.
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ui, aí vem. 
isto vai ser 

bom.

na verdade, é senhor peter 
parker. conheço o teu 

currículo.

não 
te ponhas 

agora a infla-
cionar as tuas 
credenciais, 

peter.

como?

não pode ser. 
a aceder às 
memórias.

bem podes 
procurar, doc. 
não vais gostar 
daquilo que vais 

encontrar.

“a aceder 
às memórias”? 

pirou. só 
pode.

não!

isto 
não fica 
assim!

eu doutorei-me 
aos dezasseis 

anos!

que fizeste tu 
com a tua vida, 

parker?!

liceu. 
faculdade. pós-

graduação.

faltou um 
crédito.

nenhuma 
tese.

eu 
nunca --

recuso-me a viver sem 
o meu merecido título!

tenho de 
rectificar isto 

o quanto 
antes!

inacreditável. ALGO MAIS 
SABOROSO?

“mais sa-
boroso”?

COM MAIS AÇÚCAR. 
HUMANOS GOSTAM 

DE AÇÚCAR.

eu sou doutor, 
maldição. doutor!
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