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Marcelo de Oliveira
Roteiro & Arte

Fantasia criado
por Castilho

O executivo Félix Lebon perdeu sua esposa num acidente de carro, e teve sua 
esperança aguçada quando soube de um feiticeiro que prometia devolver à vida entes 
queridos mediante fortunas em dinheiro. Felix Lebon levou o corpo exumado da esposa 
e o entregou aos dogmas de alta magia do feiticeiro, mas este ancião, de idade muito 
avançada, o enganou roubando o espírito de sua esposa com a fi nalidade de conseguir a 
imortalidade. Após descobrir o macabro plano do ancião, num acesso de fúria Félix acaba 
impedindo que o ritual seja fi nalizado. Com isso, o executivo é assassinado. Porém, diante 
do ritual que ainda estava em processo, o corpo de Félix acaba fi cando à deriva, nem 
morto, nem vivo. Seu espírito começou a vagar por entre dimensões sendo consumido por 
uma força indescritível que o amaldiçoa, deixando-o com a terrível missão de governar o 
Portal dos Devaneios. Félix se transforma, assim, no Fantasia, uma poderosa criatura 
que vagará para toda a eternidade no limiar entre a realidade e a imaginação.

Primeiro, caro leitor amigo, quero parabenizá-lo e agradecê-lo pela revista que 
você tem em mãos. Parabenizá-lo por estar lendo uma verdadeira empreitada 
da UCMComics, fruto de muito trabalho e desempenho profi ssional, para levar 
a você um material autêntico e, acima de tudo, de qualidade. Agradecê-lo pela 
sua escolha, por estar apreciando este novo material que, estando em suas 
mãos, nos orgulha de tê-lo como parceiro. Sim. Porque o leitor de quadrinhos 
brasileiro não é apenas um ávido consumidor de gibis. Ele é, acima de tudo, um 
parceiro, um colaborador. Porque cada gesto que o faz virar uma página, porque 
cada palavra ou desenho que o faz assimilar uma leitura é, para o quadrinho 
nacional, um novo degrau, um novo patamar. Então, a UCMComics o parabeniza 
e agradece por você ter escolhido Fantasia #1 para ser a sua mais nova revista 
a colecionar. E que venham mais números, nós e você estamos preparados!
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Mundo da Demência.

O que
direi a ele?
o que direi 
a ele!

ele
puxará meus 
intestinos 
pela minha 
boca!

depois
dará um 
nó de 

marinheiro 
e me fará 
comer!

depois
arrancará de mim 
cada um dos meus 
preciosos dentes, 
para em seguida 
depositá-los no 
meu cú como um 

cofrinho!

maldito seja 
aquele padre filho 
de uma cadela 
prenha e vadia!

oh, grande 
senhor dos 

mais importantes 
círculos infernais, 
oh meu senhor 
magnânimo, oh...
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... Grande Lorde Thormento!

pequeno
e tedioso diabo, 
não vejo em suas 
mãos o que mandei 
trazer-me com 
certa urgência!

este
tedioso diabo pode 
explicar, lorde 
inferno, sim, ele 

pode...
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é claro
que será uma 
explicação muito 

válida!

meu mestre 
supremo, eu 
lhe imploro, 
foi culpa de 
cáucaso!

domenic 
cáucaso?
o mortal
negro?

isso, milorde, 
cáucaso 

exorcizou-me da 
menina mais uma 

vez!

como
eu acabei de 
lhe dizer, 
diabo...

cáucaso é 
apenas um 

mortal!

por
favor, 

retirem a 
carcaça deste 
desgraçado 
de perto de 

mim!

espere, 
meu amo e 
senhor, eu 
lhe imploro 
misericórdia!
não... não!
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não
adianta 
querer 
bancar o 
chefe e 
não sujar 
as próprias 

mãos!

terei que 
levantar 

meu traseiro 
gordo deste 
trono e ir 
cumprir meu 
dever!

“Será que vocês não percebem o 
quanto eu preciso de um verdadeiro 

mundo para governar?”

Domenic Cáucaso é um 
padre polêmico. O Vaticano 
já o proibiu diversas vezes de 
pregar suas verdades. Tentou 

até mesmo excomungá-lo, mas 
a Igreja sempre volta atrás 

quando necessita das habilidades 
extraordinárias do sacerdote.

Cáucaso é um padre exorcista, 
um dos melhores. Consegue 

devolver uma alma ao seu corpo, 
nem que tenha que buscá-la no 

inferno, literalmente!

Então, o 
Papa o deixa 

quieto em 
sua pequena 

Paróquia 
pernambucana. 
Mas Cáucaso 

não prega nada 
demais...

... apenas o 
que é justo!
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padre 
cáucaso?...

ora, ora, 
ora, quem 
eu vejo 
aqui!

minha
pequena emily 

bitencourt! 
como está, minha 

querida?

estou muito 
bem, padre 
cáucaso!

isto muito 
me alegra, 
minha 
criança!

senhora
bitencourt?

como está, 
padre?

vão em 
paz e que 
deus os 
acompanhe!



Mundo dos Devaneios.

os mundos 
inferiores já 
a descobriram, 
momba-jam!



provavelmente, 
brigarão por 
ela, meu 
senhor!
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isso muito me 
preocupa...

não pelos
demônios de 
círculos
inferiores!

pois eles
são de 
círculos 
inferiores 
por serem 
menores!

eu me 
preocupo 
com lorde 
thormento!

o ex-
companheiro 
de théia está 
nos círculos 
inferiores 
por pura... 
preguiça!

preciso 
de uma 

comunicação 
entre-mundos 
para avaliar 
certos 
eventos...

...ou teremos 
o caos, 

momba-jam!
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emily?
está tudo 
bem?

emily,
minha filha, 
responda a 
mamãe!

merda!

emily,
não me 

faça subir 
aí, responda 
a mamãe!
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mamãe está 
chamando!

mães 
sempre 
chamam!

é só 
ignorar 
que elas 
param!

então, 
você virá 
comigo?

irei 
conhecer 
alice?

e o 
coelho 
branco 
também!

“e então?...”

emily?...



você
está
aí?...

ohhhh!!!

CONTINUA...CONTINUA...
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Quem é Emily e qual 
a sua verdadeira 
importância para 

aqueles que habitam 
as Esferas Místicas?

•

Você está preparado 
para as respostas?

•

Então esteja conosco
na próxima edição!




