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CAPÍTULO 1 

SUPERCIDADE 

Conheça o Humdrum, um herói disfarçado de pessoa comum, com seu 

casaco marrom e ouvindo música com seus fones de ouvido. Lembre 

desse cara porque ele é 100% herói e não malvado. Ele foi o único herói a 

fazer a escolha de não matar. 

Por enquanto, ele vive na supercidade. Ela é cheia de coisas legais e 

incríveis e é onde vivem muitos heróis, como o Homem Morcego, o Capitão 

Escudeiro e a Mulher Preta, além do mais conhecido de todos, o Super-

Guardião.  

O Super-Guardião é o herói número um! O que tem mais fãs. Ele tem 

parceiros, uma super-força que o permite levantar até cem mil quilogramas, 

o maior recorde entre os mais fortes, e um robô que ele construiu, e que é 

o protetor da supercidade contra ataques de gigantes. 

 

CAPÍTULO 2 

UMA FESTANÇA PARA O SUPERGUARDIÃO 

Nos dez anos da supercidade, foi organizada uma festa na qual o Super-

Guardião foi homenageado por defendê-la. O prefeito aparece e diz aos 

seus cidadãos: 

- Senhoras e senhores! Recebam o super-herói mais adorado por todos! O 

Supeeer-Guardiãããooo! 

A multidão gritava para o Super-Guardião! 

- AAAAHHHHH!!!!!!! Super-Guardião, nós estamos com sua camisa! Nós 

somos seus maiores fãs! Você é nosso maior herói! 



Enquanto isso, lá embaixo, um grupo de animaizinhos estava em uma mina 

de carvão junto com uma toupeira, um lagarto, uma minhoca e um 

tardígrado dos grandes. De repente, eles encontram um carvão brilhante e 

não comum em relação aos outros carvões. Ele começa a brilhar muito até 

explodir em cima deles. Isso gerou uma modificação em seus corpos, isso 

porque todos eles começaram a aumentar de tamanho. Os cidadãos 

começaram a sentir um tremor de terra que provoca uma explosão na 

superfície seguida pelo aparecimento dos monstros.  

 

CAPÍTULO 3 

TODO MUNDO CORRE! 

Após a explosão, os monstros começam a atacar toda a cidade. A minhoca 

destruía tudo por onde passava escavando a terra. O lagarto destruía tudo 

que bloqueasse o caminho dele. A toupeira escavava e pulava, acabando 

com tudo em volta. O tardígrado gerava filhotes que comiam o metal ao 

redor.  

As pessoas corriam desesperadas e gritavam por socorro! Já era hora dos 

heróis protegerem a cidade! Enquanto isso, a minhoca, com fome, sai para 

a superfície, pula e tenta comer os cidadãos. Será que é o fim deles?  

 

CAPÍTULO 4 

VAI SUPER-GUARDIÃO! 

O Super-Guardião correu tão rápido que salvou todas as pessoas da 

minhoca monstruosa. Enquanto isso, o Humdrum tentava impedir o lagarto 

de destruir os prédios. Então, resolveu irritar ele para que o perseguisse e, 

assim, o levou até o mar. Antes de entrar no mar o lagarto parou, pois não 

sabia nadar. Percebeu, então, que era uma armadilha. O Humdrum 

resolveu agir e deu um soquinho nele, pois pensou que seria fácil derrubá-

lo, mas o lagarto nem sentiu. Ele foi direto ao ataque contra o Humdrum. 

Aí, de repente, o prefeito chamou as forças aéreas que lançaram 

bombinhas contra o lagarto, mas ele sentia apenas cócegas. Sentindo 



cócegas, o lagarto se jogou no chão. Os soldados pensaram que ele 

estava se machucando e lançaram mais bombinhas, mas estas só 

aumentaram as cócegas. Daí o lagarto girou sua cauda que produziu um 

vento forte e lançou as aeronaves para longe.  

O Humdrum deixou as forças aéreas cuidando do lagarto e foi atrás do 

mega-tardígrado, que produziu mais filhotes. O herói foi lutando contra 

todos eles. Usando sua supervelocidade, combateu os filhotes bem 

rapidamente e deu um mega-soco no tardígrado que acabou machucando 

ele e o deixou atordoado. Os cidadãos torceram tanto para o Humdrum que 

o Super-Guardião ficou com ciúmes dele.  

 

CAPÍTULO 5 

A VINGANÇA DO INSUPER-GUARDIÃO 

Enquanto o Humdrum estava batalhando contra todos os mega-

tardigradinhos, a minhoca gigante destrói um prédio tão alto que deixou um 

gorducho cair. A minhoca o pegou em sua boca e ele começou a gritar: 

- Socorro! Socorro! Socorro! Socorro! 

De repente, Humdrum percebeu os gritos e foi atrás da minhoca para 

salvar o gorducho! Pulou de um prédio usando sua supervelocidade e 

salvou o gorducho que estava na boca da minhoca. Mas o Super-Guardião 

não deixa ele escapar e joga ele na boca da minhoca!  

- AAAAAHHHHH! – gritou o Humdrum. 

Ele não consegue escapar e é engolido pela minhoca. O Super-Guardião já 

não é mais ele, ele agora é o Egoísta Super-Guardião! 

 

CAPÍTULO 6 

DIÁRIO NA BARRIGA DE UMA MINHOCA 

Humdrum tentava escapar da barriga da minhoca. Enquanto isso, fora da 

barriga, o Super-Guardião apertou um botão que chamava o robô gigante 



chamado Protetor. Ele correu muito rápido. O Super-Guardião entra no 

corpo dele e começa a atacar os monstros! 

De repente, o Humdrum percebeu alguma coisa que também estava na 

barriga, que também não conseguia escapar porque só caía tijolos de 

todos os lados. Era um tardigradinho tentando escapar! Enquanto ele 

olhava o tardigradinho, ele começa a não querer escapar mais porque 

percebe que Humdrum estava lá e sente que precisa se defender. Quando 

o herói percebe isso, se pergunta: 

- Ele só estava se defendendo? Será se todos estavam apenas se 

defendendo? 

 

CAPÍTULO 7 

A BATALHA DO SÉCULO 

Enquanto os monstros estavam se defendendo, Super-Guardião aparece 

do nada e ataca o lagarto! 

POW! PAF! AAAAIII! OOOOWWWW! 

Ele ataca a toupeira! 

AAAHHHH! PUUUFFF! 

Ele ataca o tardígrado grávido! 

POW! PAF! 

Ele ataca os tardigradinhos! 

AAAHHH! PAF! POW! 

Os tardigradinhos vão todos para cima dele, mas ele faz um supergiro e 

arremessa todos eles! Depois, ele ataca a super-minhoca! 

AAAHH! PAAA! PEIII! 

E ele pega todos os mega-monstros, e usa sua arma mortal! 

Mas, de repente, a minhoca segura o pé dele, o joga e ele cai no chão! 

Mas a minhoca fugiu porque sentia dor de barriga e fez cocô na praça, o 

que deixou os heróis todos sujos. Enquanto isso, Humdrum percebe que o 



Super-Guardião estava em perigo porque a super toupeira, o tardígrado e 

os tardigradinhos resolveram atacar ele por todos os lados! POW! POW! 

POW! E o lagarto tenta subir no prédio! Será se isso significaria o fim do 

Super-Guardião?! 

 

CAPÍTULO 8 

A BATALHA DO SÉCULO PARTE 2 

Enquanto isso, Humdrum percebe que teria que acalmar os monstros. E o 

tardigradinho resolveu se juntar a Humdrum que decidiu chamar ele de 

Spike. Então, o tardigradinho tenta acalmar ele e os dois juntos viram uma 

super-dupla. Enquanto isso, o lagarto estava quase chegando ao alto do 

prédio! O Super-Guardião estava se defendendo, mas sua bateria de 

energia estava quase acabando e as forças armadas tentavam impedir o 

ataque dos monstros. 

O Humdrum e o Spike tentavam acalmar eles dando abraços, mas não 

estava dando muito certo. O lagarto chega ao alto do prédio! Os 

tardigradinhos acabam fazendo um buraco no metal do Protetor e o Super-

Guardião não conseguia mais controlar ele. Daí ele percebe que, de lá de 

cima, o lagarto pulou! Mas o Humdrum e o Spike salvam ele ajudando-o a 

fugir, pois o lagarto estava pronto para destruir toda a armadura do 

Protetor. CABUUUUMMM!! 

- Super-Guardião, pule!! – disse o Humdrum. 

Spike leva o Super-Guardião a um lugar seguro junto com o prefeito e a 

multidão. Humdrum, então, diz ao Super-Guardião: 

- Espero que você conte toda a verdade para seus fãs, pois os monstros 

estavam apenas se defendendo! 

Então, o prefeito pergunta: 

- Como assim?! 

O Humdrum responde: 

- Você sabe como os animais se defendem, não é? 



- Ué! Claro! – disse o prefeito. 

- Então, sobre o Super-Guardião: ele fez com que eu virasse isca de 

minhoca! 

Daí os fãs ficaram chocados e ficaram sem conseguir acreditar: 

- ÃÃÃÃÃÃÃÃ?! 

- Enquanto isso, mande os soldados pararem de atacar! – diz o Humdrum 

ao prefeito. 

Mas o prefeito recusa: 

- Não posso fazer isso, esses monstros começaram primeiro! 

 

CAPÍTULO 9 

UMA ATITUDE INESPERADA 

Quando o Humdrum e o Spike chegaram ao local da explosão do Protetor, 

descobriram uma coisa que não esperavam: o lagarto estava ferido pela 

queda e pela explosão. Todos os monstros estavam lá e lambiam todo o 

corpo do lagarto. 

De repente, perceberam que as peças do Protetor estavam retornando ao 

centro da explosão. Estavam se unindo novamente e reconstruindo o robô. 

Depois de remontado, o Protetor começou a se encaminhar para outro 

lugar. Quando o Humdrum o viu se afastar resolveu segui-lo e o Spike foi 

atrás dele. Descobriram que o Protetor estava indo na direção do prefeito, 

onde também estavam todos os cidadãos. Daí os cidadãos percebem que 

o robô estavam indo na direção do prefeito e pensava em destruí-lo. 

Humdrum chama o Super-Guardião e diz a ele: 

- Super-Guardião, seu robô está descontrolado! Ele está indo atrás do 

prefeito! 

O Super-Guardião diz consigo mesmo: 

- Eu não deveria ter feito aquilo... 

- Como assim? – pergunta o herói. 



- Eu coloquei uma função em que, se ele for destruído, se reconstrói 

novamente. A única forma de parar ele é esmagando ou queimando todas 

as peças. 

Curiosamente, a minhoca, a toupeira e alguns dos tardigradinhos 

resolveram também ir atrás do Protetor. Ele chega até o prefeito e levanta 

sua perna para pisar nele, que grita como uma menina: 

- AAAAAHHHH!!!! – grita o prefeito assustado. 

Mas, então, o Super-Guardião segura o pé do Protetor com sua super força 

enquanto o Humdrum atirava no corpo dele. 

Os monstros chegaram em busca de sua vingança contra o Protetor que 

feriu o lagarto! Mas o Super-Guardião não estava aguentando mais! O 

Protetor já estava quase chegando até o prefeito! 

A minhoca bate tão forte na cabeça do robô que arranca ela do corpo dele 

e a esmaga: PRRRRRR... 

Os tardigradinhos comiam todo o metal do Protetor e a toupeira bateu na 

retaguarda dele, entre o pintinho e o traseiro. O Protetor já estava bem 

fraco, começou a dar uma passo, mas já não tinha energia. Então a 

minhoca e a toupeira se prepararam para dar seu golpe final: CAPOF! 

O Protetor estava andando para atrás e caiu de costas: PUM!  

 

CAPÍTULO 10 

MONSTRÓPOLIS 

Uma semana depois, veio uma grande festança. Um dia em que o prefeito 

decidiu fazer um dia importante. O prefeito diz aos cidadãos: 

- Meus caros cidadãos. Hoje resolvi fundar um dia importante. O dia 25 de 

setembro em que homenageamos nossos queridos monstros que lutaram 

contra o Protetor para me salvar! Por isso, eu lhes dou medalhas de ouro! 

Por vocês terem me salvado! 

De repente, alguma coisa estava acontecendo com os monstros. Eles 

começaram a diminuir de tamanho, voltando à sua forma normal. Todos os 



tardígrados ficaram com o tamanho médio. O tamanho do lagarto ficou 

igual ao do dragão de komodo. A toupeira voltou ao tamanho normal. A 

minhoca chegou ao tamanho de uma enguia grande. 

Então, esses animais decidiram ficar nessa cidade e todos os cidadãos 

comemoraram! 

- VIVAAA! VIVAAA! ÊÊÊÊ! 

Mas, de repente, aparece alguma coisa lá em cima olhando a 

comemoração. Era um cara com uma capa sombria e um fliperama com 

pernas de aranha que só dava pau. Também tinha visto um outro cara que 

tinha o poder de fazer qualquer coisa, como um gênio. Os três andam até a 

cidade. O cara sombrio diz: 

- Agora, tudo ficará chocante, imbatível e monstruoso. 

 


