
Clarim Diário 
ponto com, aqui em 

directo da Avenida A 
com o Dr. Elias 

Wirtham...

...um homem 
determinado a reabrir 
o infame abrigo deste 

bairro.

Dr. Wirtham, 
tendo em conta 

o passado deste 
edifício como 

fachada para o 
império crimino-
so do Senhor 

Negativo...

...porque 
haveria de 

lhe dar uma 
segunda 
hipótese?

na verdade, 
reabrir es-
te sítio tor-
nou-se ne-
cessário.

não podíamos 
continuar a tra-
zer pessoas pa-
ra aqui sem que 

alguém come-
çasse a estra-
      nhar.

porque 
os enfermos 

de nova iorque 
merecem essa 
segunda hipó-

tese, sra. 
winters.

e agora, 
como a rebaptiza-

da clínica h.e.a.r.t., 
requalificaremos a 
reputação mancha-

da desta insti-
tuição...

...enquanto 
providenciamos 

cuidados de saúde a 
preços acessíveis aos 

mais desfavoreci-
dos. obrigado.

quanta ironia. en-
quanto sr. negativo, 
martin li tirou provei-
to da boa reputação 

deste sítio para 
ocultar as suas 
malfeitorias...

...e agora, 
como o car-

díaco...

...tiro eu 
  proveito das 
 suas passa-

gens se-
cretas...

...para 
actos de cari-
dade secretos 

dos quais o 
mundo nem se 
aperceberá.

a cidade crê que estas 
instalações estão 

inactivas. e, desde 
que continue a 

fornecer energia 
com o reactor 

beta do meu 
peito...

...ninguém 
dará por nós 

e podemos 
continuar...
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...a fazer 
curas mila-

grosas.

como vão 
as coisas, 
doutores?

muito bem, 
senhor. as ligas 
dermáticas que 

“adquiriu” funcionam 
na perfeição.

substituímos 
toda a pele que o 

sr. nichols perdeu 
com a necrose. NEM 
acredito que a fda* 

ainda não tenha 
aprovado isto.

repetimos 
os testes?

como 
estamos hoje, 

alfonso? muito melhor, 
agora que o meu 

super-médico 
voltou.

vai 
assistir 
à minha 

operação 
amanhã?

eu 
próprio a 

farei.

tem um segundo, cardía-
co? a minha paciente, 

a amy chen...

a 
rapariga com a 
lesão cerebral 

grave?

* N. do T.: Food and Drug Adminis-
tration. Órgão governamental dos
EUA responsável pelo controle
dos alimentos, medicamentos,
cosméticos, etc.

SUPSM2013007_int.indd   4 26/02/14   17:01



sim. isto 
parece-me um 

falso positivo. 
fazemos outro e 
os custos que 

se lixem.

e que 
bem que sabe 
poder dizer 

isto.

vamos 
proceder ao 
transplante 
artificial.

de 
certeza? ele 

está no fundo 
de todas as 

listas...
e é 

por isso 
mesmo que 

ele está aqui, 
susan.

tem um segundo, cardía-
co? a minha paciente, 

a amy chen...

a 
rapariga com a 
lesão cerebral 

grave?

sim. dada 
a condição dela 

e segundo a nossa 
base de dados...

...apenas um dispositivo 
na terra a pode 

salvar.

então 
eu farei os 

possíveis para 
o “adquirir”.

descansa, 
pequena.

 bons 
sonhos.

isto é um 
pesadelo.
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olha só para ele. o 
doc ock. a dormir 
na minha cama. no 

meu corpo.

e o pior é quando está 
acordado e a andar por 

aí com os meus pode-
res de homem-aranha...

...e um sentido de 
responsabilidade bem 
diferente. já meteu 
vários inimigos meus 

no hospital. e um 
na morgue.

isto tem 
de acabar! tenho de voltar!

talvez agora,com 
ele a dormir...

vamos, parker! 
concentra-te!

isso!

consegui!

mexi a mão 
direita!

cuidado... não 
o acordes...

olhem 
só!

talvez -- com a 
prática -- consiga 
escrever um bi-
lhete a alguém.

tipo 
“socorro!” 
ou “o ock 

está no meu 
corpo” ou...

mas 
que -- ?!

olha, boa, não 
consigo aceder 
à área de broca* 
do meu cérebro. 

espectáculo.

não vejo 
como é que 
isto podia --

ah! o meu 
telefone! 

chiu!

* N. do T.: Parte do cérebro humano 
responsável pelo processamento
da linguagem.
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o otto não 
pode ver isto!

vá, mão 
direita, 

minha rica 
mãozinha...

só preciso 
de mais uma --

hnn?

encestada! 
dois pontos!

espero que 
ele não o veja 
quando for 
pôr o lixo.

ah, a minha 
app de pa-

trulha.

é da 
polícia.

um dos inimi-
gos do park--

aliás, meu inimigo -- 
está à solta e a 

aprontar alguma.

pois 
bem. o dever 

chama.

sabia que 
teria de fazer 
sacrifícios ao 

escolher uma vida 
de herói...

...e o que 
são umas 
horas de 

sono quando 
compara-

das...
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-- HOMEM-
ARANHA 

SUPERIOR!

...às 
tremendas 
façanhas 

do --

jesus, 
otto, que 
FATELA.

ora bem, de acordo 
com os relatos da 
polícia, houve um 

assalto na periferia...

-- HOMEM-
ARANHA 

SUPERIOR!

-- HOMEM-
ARANHA 

SUPERIOR!
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...no armazém 
yardale, vulgo 
“o ossuário”.

onde a polícia 
guarda os objec-

tos apreendidos em 
cenas de crime 
super-humano.

e o intruso 
em questão...

onde 
está 
ele?!

...é, nem mais nem 
menos, que o vigilante 

conhecido como--

um só 
objecto e 
eu vou-me 
embora!

digam-me! 
onde está o lote 

do centro de 
pesquisa atómica 

dos eua?

não 
sabemos! 

a sério que 
não sab--

ungh!

inacreditável. 
não há qualquer 
critério aqui, é 
como se fosse 

uma lixeira. só 
de pensar 

nos objectos 
fantásticos 

que aqui 
estão...

...de todo 
o bem que 
se poderia 
fazer se os 
partilhassem 

com o 
resto --

ohhh...
oh, 

pouco ba-
rulho. foi só 
atordoado.
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o cardíaco? doc, 
convinha saberes uma 
coisa sobre ele antes 

de ires à bruta...
senhores, 
estão bem?

sim...
ele 

não é pro-
priamente 
um vilão. é 

mais --
óptimo. 

ouçam-me, 
então.

ah, pois. 
não me ouves, 

pois não?

sou o 
homem-aranha, um 
vingador, e requi-

sito os vossos 
serviços.

temos um criminoso 
com superpoderes 

lá dentro. eu 
trato dele.

os senhores 
agentes fiquem 

aqui e estabeleçam 
um perímetro. 
ninguém entra 
nem sai. enten-

dido?

sim, 
sr.!

ó para ele, a dar-lhes 
ordens como se 

fossem seus 
lacaios.

eu já 
teria entrado 

por esta 
altura...

dá-lhe, 
aranha!

obrigado, 
agente. fique 

atento.
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