
EU, VILÃO 

 “A NATUREZA APENAS CRIA OS MONSTROS... 
A HUMANIDADE É QUEM DECIDE QUAL
SERÁ O HERÓI E QUAL SERÁ O VILÃO”

HQ que começou com uma ídéia simples de apenas cinco páginas, acabou se tornando uma 
graphic novel de oitenta e oito páginas, com elementos levemente inspirados em como a so-
ciedade é direcionada através dos veículos formadores de opinião. Por trás dessa fi na camada, 
estão dois personagens que aos olhos da população são antagonistas, mas na verdade, pos-
suem muitas características em comum.
Eu, vilão marca o retorno de Walter Junior ao mundo dos quadrinhos independentes.

EU, VILÃO - SINOPSE

Após um incidente em uma estrada, Thomas e Richard são afetados física e psicológicamen-
te, colocando suas vidas no foco da sociedade e com isso, desviando o rumo de sua amizade. 
Dois seres super-poderosos que podem entrar em atrito a qualquer momento. No meio dessa 
trama, os meios de comunicação direcionam as opiniões da população, um grupo revolucio-
nário planeja um ato contra a fi nal de um reality show e um garoto tenta traçar seu destino, 
tendo como base uma vingança. Quem é o vilão nessa história?

SOBRE O AUTOR

Walter Junior foi um dos fundadores do lendário fanzine SAGA, que recebeu dois troféus "HQ-
MIX" ao longo de seus seis anos de existência. Em 1993, seus personagens Overgirl e Feedba-
ck, se juntaram aos outros personagens do grupo SAGA para a graphic novel independente 
“SEMIDEUSES”, que teve seu lançamento premiado pela AQC com o troféu Angêlo Agostini e 
o Troféu Nova de Ficção Científi ca categoria HQ. Walter Junior, que lançou recentemente seu 
primeiro livro de horror, entitulado “7”, atua como editor de arte e diretor audiovisual, dirigin-
do curtas-metragens, agora cria o selo “Overdrive Comics” em 2017, como um novo meio de 
publicação de hqs independentes, como “”Eu, vilão”.
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