
I. A  origem  do  homem 
bala1979 quase no final 
do  ano.  Nove  horas  da 
tarde,  um  homem 
trabalha  nas  horas 
vagas...  Juriz  Gomes 
saim,  mister  arctecnico 
de  varias  profissões, 
mas  ultimamente 
trabalha como mecânico 
de  automóveis...  ...nas 
horas  vagas.  Juriz 
Gomes fica projetando... 
...esquemas  de  micro 
chips  e 
microcomputadores... 
Combustível computador 
operacional turbinas Em 
algum  lugar  da  cidade 
surge  homem  bala  em 
casa...  Pai  já  chegou? 
Claro  filho.  Cadê  sua 
mãe esta no quarto pai 
veja  o  desenho  que  eu 
fiz pai será que eu serei 
um  grande  desenhista 
claro  filho  continua 
fazendo  suas  historias. 
Logo  escurece...  Oi! 
Querido.  Oi!  Querida. 
Como  foi  hoje  no 
trabalho  meu  bem!  Foi 
ótima  querida.  Mãe  e 
pai! Já vou dormi bença 
pais.  Deus  te  abençoe! 
Se Lidi saim soubesse no 
que  estou  trabalhado 
ultimamente.  Pela 
manha.  Ááámm!  Já 
terminei  meu  projeto 
agora  só  falta  cria  um 

modelo  para  montá-lo. 
Hum! Modelo? Acho que já 
tenho  o  modelo!  As 
estórias do meu filho são 
algo...   Impressionante  e 
como se...      Eu mesmo 
tive  se  criado  seu 
desenho.   E  muita 
coincidência  demais...  A 
minha  armação  da 
certinha  no  desenho  do 
meu  filho  e  muita 
coincidência...Juriz  Gomes 
pega  seu  sedan  e  vai  a 
uma  loja...   Ótimo  servil 
certinho  nem  parece 
comigo  e  esse  bigode 
postiço.  Quinze segundos 
depois...   Servil  senhor 
sim  pode  embrulha  aqui 
esta  senhor  o  brigado 
tome  obrigado  pela 
caixinha juriz Gomes saim 
tem  algo  em  sua  mente, 
algo que Mudara sua vida 
Terei  que  pensa  em  algo 
para convencer meu filho. 
Na casa  do arctecnico  de 
automóveis...  ?  Q-quem e 
você  senhor?  Bom  dia 
rapaz seu pai me falou de 
seu  talento  artístico  seu 
pai  me  falou  de  seus 
bonitos  desenhos  porque 
você  esta  disfarçado?  E 
óbvio  para  não  se 
reconhecido  mais  tarde 
como  eu  estava  falando. 
Julho?  Julho  e  seu  nome 
não?  Posso  vê  seus 
desenhos?  Claro  hum! 



Quer  me  vende  seus 
desenhos?Não. Se eu te 
vende  eu  não  poderei 
mais  fase.  Juriz 
disfarçado de comprado 
de  desenho  fala  para 
julho...  Eu  na  verdade 
quero  faze  uma 
armadura.  ...para  pode 
banca  o  super-herói, 
você  poderá  fase... 
Depois  de  te  explicado 
para julho e julho aceito. 
Ele  assinou  um 
documento  dizendo  que 
julho podia faze estórias 
em quadrinhos com seus 
direito de personagens... 
E  assim...  Os  dias  vãos 
se  passado  e  a  os... 
Lente  infravermelha 
micro  chips 
computadorizado... 
Pouco  vai  tendo... 
Almofada do capacete... 
Forma física... Esqueleto 
hidráulico  liga  peitoral 
de  ferro  braço 
inoxidável  movido 
microcomputador 
maleável...   As  pernas 
hidráulicas  podem  ate 
correr  40  km  por 
hora...Os  dias  vão  se 
passando e a os poucos 
vai  tendo  forma  física 
cartucho  com  balas  na 
luva do braço d o mesmo 
no  braço  e  522,  000 
balas  em  cada  braço 
tambor...  Microchip 

computadorizado.  Radio 
receptor  e  transmissor.  a 
b  gatilho  esqueleto 
hidráulica  foguete  nas 
botas  esqueleto  móvel 
hidráulica  da  armadura 
turbinas  turbina  portátil 
que  se  em  contra  nas 
costa,  ainda  não 
aperfeiçoada. Homem bala 
setembro  de  1979  o 
começo  de  um  herói.  O 
começo  da  armadura 
moderna  nos  tempos  nos 
tempos  da  cidade  urbana 
metropolitana...  Homem 
bala  ego  de  juriz  Gomes 
saim Arctecnico, projetista 
de  automóveis  20  anos 
atrás  trabalhava  na  linha 
de  montagens  da 
Volkswagen...  A  dois 
meses trabalha por conta 
própria  na  sua  pequena 
oficina.  No  porão  secreto 
se  encontra  um  traje 
terminado.  Minha  nossa 
mau  da  para  ergue  esta 
luva. Vejamos agora. Sem 
os braços hidráulicos não 
conseguiria coloca o traje. 
pela  primeira  vez  eu  irei 
estreia...  o  traje 
hidráulico...  os 
movimentos  circular 
rotativos está funcionando 
perfeitamente...irei  vê 
como esta meu filho. com 
este  traje  minha  voz  e 
diferente.  meu  nem 
imagina  que  seu  pai  e  o 



homem...    que  estava 
projetando  o  traje.  em 
frente a casa...  ah? ? o 
senhor  fez  a  armadura 
do  homem  bala...  sim 
agora  seu  personagem 
existir  filho  que  legal 
agora  meu  herói  existe 
meu  pai  iria  adora  se 
você  mostrasse  pra  ele 
esta  armadura  incrível 
você  pode  se  a  baixar? 
isso aqui no meu joelho 
e  de  borracha  com liga 
de ferro e por isso que 
posso  me  movimenta 
facilmente  qualquer  dia 
o  levarei  você  para  um 
passeio.  veja  seu  radio 
esta bip! ? noticias para 
os  ouvintes  da  nossa 
radio...  ...policial  um 
bandido  ousado  acaba 
de assalta o banco do... 
centro...  o banco e aqui 
perto julho irei vê o que 
posso  faze  mais  não... 
garanto  nada.  tenha 
cuidado  Chapri  seu 
primeiro  assalto... 
Chapri  Balde,  alemão. 
Vive no Brasil gosta das 
brasileiras... 
...principalmente  das 
facilidades  dos 
assaltos...  Chapri  balde 
veio  fugindo  da 
Alemanha  com  o 
documento  falso  para 
vive  no...   ...Brasil 
começo como lixeiro ate 

conhecer  o  bar  dos 
ladrões  onde  conheceu 
Richard Warlock alter ego 
pistola  laser...  Parado  ai, 
rapaz.  Essa não quem foi 
o abelhudo que te chamo. 
Olha  aqui  amizade  tenho 
presa.  Você  assaltou  o 
banco e terá que deixa o 
dinheiro aqui. Olha aqui o 
enlatado, eu não quero em 
crença com você. Nem eu 
por  isso  e  bom  deixa  o 
dinheiro  ai  mesmo.  Olha 
aqui amizade to em divida 
com  um  sujeito.  E  tenho 
que  paga,  por  isso  vou 
entregar  esta  grana. 
Nunca  fiz  divida  por  isso 
não devo... ...favores... ...a 
ninguém  deveria  fazer  o 
mesmo.  Certo  vou  penca 
no teu caso, ate já. Você e 
cara  de  pau  mesmo. 
Como você espera escapa 
de  mim  com  este  saco... 
renda-se agora antes que 
se  machuque. 48.49.50 
ah!  ?  Olha  aqui  o  irmão 
quem você...  ...pensa que 
é  para  atrapalha  meu 
negocio?  Pare  não  quero 
te  machuca.  Ainda  bem... 
Assim poderei  acaba com 
você.  ...A ponto de a bala 
a  armadura  do  homem... 
As luvas do Chapri contem 
raios  explosivos 
potentes...  Bala  que  cai 
sentado  sem  ter  como 
agir. 
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51,52,53:mas  sem  excita  a 
ponta  e  atira.  oopss!Não 
acredito você suportou meus 
raios  explosivos.  Eu  vou  Da 
um jeito em você.

54, 55,56: Ãh?Essa não. Não 
vi  o  que  tinha...  AA  Atrás... 
uff!!  O  impacto  foi  forte  ate 
demais,  alguns  circuitos... 
...estão  em  curto  espero 
vencer  o  assaltante  do 
banco...  Essa  não?  O 
assaltante  aproveitou  para 
fugir  meu traje...  ...vai  falha 
em poucas horas. 

57,58,60:cabrum! 

61  62,63:  1980;  janeiro; 
julho.  Filho  de  Juriz  Gomes 
Saim.  Desenhista  de 
quadrinhos...  Apedido  do 
estranho.  Julho esta fazendo 
outro  modelo  do  homem-
bala...  ...com  características, 
mas leves. Juriz Gomes Saim 
disfarçado  de  comprado  de 
desenho convenceu seu filho 
a deixá-lo fazer...  ...um traje 
do  homem-bala  que  o  filho 
julho  crio  como  estórias  em 
quadrinhos o novo... Homem-
bala tem que ser, mas leve e 
maleável  para  ter...  ...mas 
agilidade numa briga... 

64  65,66:  mãe  veja  o  meu 
segundo  homem-bala... 
Segundo?  E  o  primeiro!  Lutou 
contra um assaltante de banco 
e  foi  derrotado  o  traje  era 
muito pesado... Logo, logo será 
um grande desenhista julho e o 
que  espero  mãe.  Julho  já 
perguntou se seu pai conhecer 
o estranho? Já! O pai falou que 
tem suas duvidas. 

67,  68,  69:  1980;  fevereiro. 
Depois  de  julho  entregar  o 
desenho  para  o  estranho  sem 
saber  que...  O  estranho  e  seu 
pai  disfarçado...  As  semanas 
vão  se  passado  e  o  novo 
traje...  ...vai  criando  formas  e 
diâmetros  de  traje  peitoral. 
Botas  a  jatos  com,  mas 
potencias...  ...nas  luvas  dos 
braços.  Raio  laser  ainda  em 
faze  de  teste  como  também 
disparadores de balas... 

70,71,72: 1980 Maio finalmente 
homem-bala  II  sai  pela 
estréia...  ...voando  sobre  o 
bairro  da  cidade.  O  novo 
homem-bala...  Homem  Bala 
sente que  seu segundo traje e 
mas leve... 

73,  74,  75:  em  quanto  isso 
longe da li se emcontra um dos, 
mas perigosos...  Arrombadores 
de  bancos  Richard  Warlock. 
Tendo  conhecimento  avançado 
de  eletrônica  fez  um uniforme 
aprova  de  projétil,  e  uma 
pistola laiser. Técnico projetista 
seu  passado  e  sombrio, 



ninguém  sabe,  ninguém 
conhecer...  E i. Tonho! o que 
é  Sidney!  Aquilo  que  laser 
tem  e  músculo?  Que  nada 
Sidney  e  banha  mesmo 
hahahahahah!!!...  Veja! 
Opistola-Laser  vem-vindo 
para  ver  nosso  serviço 
terminado. Tudo pronto? 

76,  77,  78:  A população fica 
assustada  a  o  ver  uma 
maquina  atravessando  à 
favela...  ...e  os  bairros,  os 
povos pensão que e maquina 
da  prefeitura...  Sobrevoando 
os  bairros...  Homem bala  vê 
um  tanque...  ...sendo 
perseguidos  pelos  policiais 
militares.  E  melhor  da  uma 
olhada.  Parado  ai  você  do 
tanque... A não? Um enlatado 
numa  armadura  idiota.  Saia 
do tanque.

79, 80, 81: ah? Este treco me 
pegou.  Ei!  Dentro  do  tanque 
pistola  laser  faz  com  que  o 
tanque  gira  e...  Tum!  Deve 
trabalha  para  os  policiais 
militares.  Eu  vou  do  meu 
ultimo aviso. 

82, 83, 84: o braço do tanque 
acerta  em  cheio  o  homem 
bala... Argh! Ah? Que espécie 
de  arma  e  esta.  Destroçou 
meu  vidro  a  prova  de  bala. 
Meu laser  vai  corta  voce em 
duas partes. AIII! 

85,  86,  87:  pistola  laser 
aperta  uma  tecla  e  homem 

bala vê... O que você a pertou. 
Uma bomba. Uma bomba você e 
louco? Aqui e o centro urbano. 
Saias  todos  de  perto  deste 
tanque...  á  uma  bomba  nele. 
Saiam! 

88,  86,  87:  maldito.   Ele  me 
jogo  nos  braços  da  lei.  Em 
quantos todos ficam de olho no 
idiota.  Eu  escaparei  dos 
policiais militares. Esses vidros 
de gaz ira da um jeito nos tiras. 
Cof!  Tenente  cof!  O  assaltante 
fugiu? 

88de89,  90:,   ?  .  Brumm!
Brumm!

91,  92,  93:  Esta  pistola  é  do 
assaltante.  Juriz  Gomes  Saim, 
dentro do traje voa direto para 
sua  oficina  secreta  no 
desmanche de carros, com uma 
pistola laser do assaltante...

94,  95,  96:  1981  de  janeiro: 
Juriz  Gomes  Saim.  O  III  traje 
foi, mas rápido na construção... 
Grassa  a  o  artefato  de  Pistola 
Laser, o homem bala aperfeiçou 
seu  laser...  O  que  você  achou 
do  novo  traje?  Legal  homem 
bala  agora  eu  terei  que  faze 
este  traje.  Este  e  o  filho  do 
Juriz  Gomes  Saim.  Julho  não 
sabe  que  seu  pai  e  o... 
...conhecido homem bala III.

97,  98,  99:  No  de  correr  dos 
meses  homem  bala  III, 
enfrenta cobra verde e o vilão 
de aluguel zarkiny. ...se dando 



mau a o enfrenta o perigoso 
Rochano brasileiro vilão que... 
Já enfrentou vários heróis em 
1983.  Juriz  Gomes  Saim, 
homem bala III sabe que terá 
que  volta...  Para  oficina  e 
criar outro homem bala.

100, 101, 102: 1984 de maio; 
julho  Gomes  saim,filho  de 
Juriz  Gomes  Saim...  Julho 
desenhista  em  quadrinho 
inventou  um  personagem... 
Em 1979 que foi oprime iro... 
Já se passou três anos e três 
modelos  do  homem  bala, 
agora  já  em  1984,  Julho... 
Desenhou  para  o  estranho 
que  ira  fazer  outro  homem 
bala...

103,  104,  105:  Homem  bala 
IV terá  o  capacete  de 
formato,  mas  humano  e 
mais...   ...potencia...  Juriz 
Gomes  gênio  em  moldar 
liga... De ferro e eletrônica o 
que Juriz vê ele faz... ...só não 
aprendeu aperfeiçoar...

106, 107, 108: 1984; homem 
bala  quatro  sai...  Do  papel 
para  nossa  realidade... 
Homem  Bala  IV,  fica 
pensando  nos  primeiros... 
Encontros  que  teve  com  um 
assaltante  de  banco...  ...em 
1979 com seu primeiro traje 
de ferro velho contra Chapri... 
1980;  contra  pistola  laser, 
1981; homem bala III contra 
Cobra Verde, Vilão americano. 
E  o  vilão  de  aluguel  Zarkiny 

se  dando  mal  a  o  enfrentar  o 
perigoso  Rochano  que  já 
enfrentou muitos heróis... 

109,  110,  111:  Em outro  local 
se encontra dois assaltantes de 
tudo.  Orasco  e  Mem  dois 
irmãos...  Oi!  Orasco.  Oi!  Mem. 
Mem  e  Orasco  não  possuem 
nomes  de  gêneros...  Mem  e 
Orasco  são  seus  nomes 
mesmo... 

112,  113,  114:  vamos 
fundir.  ...os  dois  quando  se 
transforma  em  um  só  possui 
grande poder...

115,  116,  117:  enquanto  isso 
longe dali. Estou voando a duas 
horas  e  nada  dos  foras  da  lei 
que eu lutei a três anos atrás. 
Vou da mais  uma...  Volta  pela 
cidade... ? . Tem um cara saindo 
do  hipermercado  com saco  na 
Mao correndo.

118,  119,  120:  Orascomem 
acabou  de  assaltar  um 
hipermercado.  Orasco!  Vamos 
da o fora daqui certo.  A policia 
militar esta atirando. Mem! Vou 
despistar  os  tiras  na  que  Le 
beco. Certo Osasco.

121,  122,  123:  parado  ai 
mesmo.  Eu  te  falei  que  iria 
aparecer... ? . Quer? Orasco não 
adianta...  ...meu  poder  não 
consegue  derrubá-lo.  Então 
vamos da o fora. Separa nossos 
corpos ágoras. Certo Orasco. 



124,  125,  126:  a  o  longe  o 
aventureiro  brasileiro 
A.B.Hélio. Nasceu no Brasil e 
cresceu  na  America,  depois 
de se tornar  o poderoso rico 
voltou  para   o  Brasil  onde 
vive ate hoje... Walter Stuart, 
rico  milionário  contrato  dois 
cientistas  Braquilinistar  e 
Richardlenocriver que criarão 
uma  maquina  de 
transformação e queria vende 
para  Walter  que  conpro  e 
contrato os dois. ? Opa! Meu 
nome  e  A.B.Hélio  eu  estava 
passando  quando  vi  você 
atrás da quele  assaltante  do 
mercadão. Homem bala. la 

127, 128, 129: Mem vai para 
casa  emquanto  eu  cuido  do 
homembala.certo  irmão.  La 
esta  ele  ovilao  do 
hipermercado.  Pelo  jeto  ele 
escondeu  odinheiro  do 
assalto. 

130,  131,  132:  a  dois 
quarteirões  dali  se  encontra 
dois  heróis.?!   Vingador 
Negro!  Vamos,  da uma volta 
pela  cidade.  Claro  assim 
alevanta  seu  baixo  astral. 
humm??!!!  Tive  uma  idéia 
jogarei  vingador  negro  e 
meteoro  contra  aquele 
enlatado.  Mem  corre  em 
direção  a  o  dois  heróis... 
Vingador  negro  meteoro. 
Quer?! Vingador meteoro tem 
um  cara  atacando  acidade 

tem  uma  estrela  no  peito. 
Vamos meteoro. Idiota.

133, 134, 135: veja meteoro e o 
tal com a estrela no peito. Ele 
não parece que esta atacando. 
Ei  você  ai  queremos  fala  com 
você.  ?!  Um  rapaz  falou  que 
você estava atacando a cidade. 
Eu  pareço  esta  atacando 
acidade?  Não!  Eu  só  o  novo 
herói  desta  cidade.  Você?  O 
novo herói desta cidade. Nos já 
somos daqui.

136,  137,  138:  eu sou homem 
bala e onde estive criminoso eu 
estarei!  E  por  causa  de  vocês 
um  assaltante  escapou...  Veja 
só agora somos culpados! É ele 
deixa  o  bandido  fugir  enos  e 
que  somos  culpados.  Veja  só. 
Hoje e o dia de fantasia. Agora 
eu  tenho  que  ir  ate  qualquer 
dia. Agora vou cai fora!

139, 140, 141: no decorrer dos 
meses  que  se  passa  homem 
bala.  Conhecer  novos  heróis 
como... Os esticadores fevereiro 
de 1986. Abril de 1987: homem 
bala  IV  teve  seu  primeiro 
encontro  com  o  poderoso 
alienígena  Pinho-Pinho.  Pinho-
pinho  ofereceu  um  lugar  no 
quartel  general  dos  super-
heróis;  .Q.G.  SUPREMO  mais 
homem  bala  não  quis  por 
enquanto.  Julho  de  1988: 
homem  bala  IV  {4}  teve  um 
encontro  violento  contra  o 
jovem herói Sansanico. 



142,  143,  144:  janeiro  de 
1989:  homem  bala  tem  um 
encontro  com  Zazapim.  Os 
meses  vão  se  passando  e 
homem bala se alia a Missvan 
e Missven, mas se da mal a o 
se  defrontar  com... 
hahahahahahahaah!!! 
Demônio do ar! Homem bala 4 
não  esperava  pelos  poderes 
do ar,do demônio do ar. Herói 
encrenqueiro  que  gosta  de 
medir  forças  com  outros 
super  seres.  O  traje  do 
homem  bala  esta  entrando 
em  curto  em  seu  ultimo 
desespero  homem dentro  do 
traje  em  curto  foge  para  o 
céu rumo a o desconhecido... 
hahahahahahahaah!!!  .  145 
146,147:  meu  deus  já  e  o 
quarto  traje  que  sou 
derrotado.  Julho  de  1985. 
Homem  bala  com...  .  Nova 
aparência  pela  quinta  pela 
vez Juriz Gomes... ...Saim fez 
outro  traje  e  ainda  não 
desistiu  de  ser...   ...herói... 
148,  149,  150:  setembro  de 
1985...  ...homem bala  V  {5} 
quinta  estreia  num  voou 
magistral... Juriz Gomes Saim 
sai em direção da casa do seu 
filho  Julho  Gomes  Saim... 
Tendo consigo uma novidade, 
seu  holograma  de  uma  bala 
em volta de seu traje negro. 
OI!  Julho OI!  .Bala  “5”?Você 
fez  igualzinho  meu  desenho. 
151,  152,153:veja  e  aquele 
cara que você me falou .A.B. 

Helio.  esta  com  muita... 
...pressa! Julho vai para dentro 
da  casa.  Eu  vou  atrás  do A.B. 
Helio.  Certo  homem  bala. 
Humm? Eu podia jura que sentir 
como se fosse meu pai falando 
comigo?Ei! A.B. Helio. pra onde 
estar indo? ÃH?Quem será esse 
cara?154,  155,  156:  quem  é 
você estranho? Não se lembra, 
mas  de  mim?  Claro  que  não. 
Nem  te  conheço.  Não  me 
conhecer?Eu  nunca  te  vi  na 
vida.  Eu  sou  homem  bala! 
Homem bala? Nova armadura? 
Antes  de  você  me  para  eu 
estava  indo  atrás  de  um vilão 
venha  comigo.  157,  158,  159: 
enquanto  isso  longe  dali 
homem  Thano  em  pleno 
assalto... ...espero que ninguém 
pense  em  reagir  sou  bastante 
poderoso e não quero machucar 
ninguém.  Deus  ele  destruiu  o 
cofre.  Qualquer  dia  desses 
envolto  ate  mais.  Ainda  bem 
que  saio  tudo  bem.  Parado  ai 
homem  Thano.  Falei  cedo 
demais.  160,  161,  162:  se 
entregue e nada te acontecerá. 
A.B. Helio.  Vocês dois não são 
páreo  para  mim.  Como  você 
pode  ter  certeza?  Homem 
Thano se  entregue,  eu to  com 
presa tenho mais  o  que fazer. 
Adeus  amigos.  Pare. 
Eu...?...Não...  Vou...  ...deixá-lo 
escapa!  163,  164,  165:  você 
com  toda  sua  experiência... 
Que?  ãh?  ...deveria  estar 
preparado para isto! A.B. Helio. 



Soca  com intensidade  dando 
rumo na direção... Do homem 
bala  V  que  firmemente  com 
seus jatos a toda... ...potencia 
prepara pra da seu soco e... 
poou!!  Ai!  Droga!  Detesto 
quando  sou  jogado  de  um 
lado  pra   outro...A.B.  Helio. 
Você só consegue  me a certa 
uma  vez.  Enquanto  eu  te 
acerto  quantas  vezes  eu 
quiser.  166,  167,  168:   A.B. 
Helio.  é  a  tingido  pela 
segunda vez. Ei! Esqueceu-se 
de mim?, ? ,sua voz? Notou? 
Sabe  você  passou  dos 
limites... Agora você vai voa! 
169,  170,  171:homem Thano 
com  incrível  agilidade  arre 
mesa  homem  bala...  ..pra 
cima.  você  precisa  ser  mais 
agiu  se  quiser  me  acerta. 
Fuuuchhiiiii...dos  braços  do 
A.B. Helio. Sai  gases que vai 
de  rumo a  o  homem  Thano. 
Você  é  um  idiota  Helio  se 
acha que irei aspira. Mas com 
um  soco  aqui  você  abre 
aboca.  Unff!  172,  173,  174: 
uff!  Obrigado por me tira de 
seu  gás!!  Já   que  as 
autoridade cataram meu saco 
com  dinheiro  não 
tenho,porque  luta.  Adeus! 
Mas que canalha me escapou 
outra  vez..vamos  volta  para 
homem  bala  5  quando  foi 
lançado  pra  bem  longe 
minutos atrás...  Homem bala 
e  lançado  a  uma 
distanciam..de  20  metros  .

175,  176  ,  177:  veja  filho  um 
homem  com  armadura.  Papai 
aquilo  estar  caído  e  não  se 
mexer?  Vamos sai  daqui  filho!
UIII!!!,  que  dor  ugh!  Nossa 
como...  UIII!  178,  179,  180: 
agora preciso voltar para minha 
oficina.  Droga!  Meu a jato das 
costa quebrou. Os dias de 1985 
vão  se  passando  e  o  homem 
bala  cinco  conhecer  outros 
heróis como... Cavaleiro dragão 
o  sinistro  Gavio-Gavião  181, 
182,  183:hélice  ,  o  bruxo 
Fanthosuper,  Flecha  Negro, 
Garoto  Rocha,  dezembro  de 
1985;  quando  homem  bala  V. 
sai do Brasil  e se da mau  a o 
enfrentar  el  super  grosso,  no 
México...  Um  bandido  civil 
mexicano  mente  para  homem 
bala  V.  falando  que  um  super 
criminoso.  Estar  voando  atrás 
dele  homem  bala  acreditando. 
Enfrentar,  El  Super  Grosso, 
herói  do  México.  Entre-se 
gringo!184, 185, 186: deus esse 
super bandido e perigoso.  Vou 
destruir seu arsenal. Seis horas 
depois...  Quando  homem  bala 
com seu traje totalmente semi 
destruído  tendo  que  se  retirar 
em chama. 

203.  204,  205:  1º   arsenal  de 
naves e armas. Ab hélio o que o 
trás  aqui?  Este  homem  bala 
6.seu  traje  não  a  güenta 
impacto.206, 207, 208: você e o 
famoso  homem foguete  certo? 
Exato!  Como  Ab  -  hélio  dizia 
meu traje pega fogo fácil,  não 



suporta  ataque  direto.  Ate 
mas  ate.  cadê  a  planta  do 
traje. Aqui. Eu trouxe a planta 
7  de  outro  traje?  Não  tem 
problema  bala6.  Vamos  a  o 
trabalho do nosso novo herói. 
com a tecnologia avançado do 
laboratório  de  pesquisa, 
homem  foguete  e  os  outros 
técnicos  começaram  a 
produzir  o  traje  do  homem 
bala7.  210,  211,  212: 
enquanto isso em outra parte 
do laboratório de pesquisa o 
alarme 
toca...ooooooooooooooooooo
oooooohhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!
!!!!!!!! que foi isso?  Ei o que 
esta  a  contecendo.  Tem 
alguma coisa  tentando  entra 
pelo  outro  lado  do 
laboratório.  Achei  o  cara 
pessoal. Pare braço de ferro, 
pare.  Por  quê?  Porque  eu 
estou  do  seu  lado  rapaz? 
Então  queira  me  desculpar? 
Certo. Biruta. vamos. a legião 
Thanica   assaltante  de 
bancos.  O  coceira  Morcegan 
homem Thano, pistola laiser e 
suas invenções. Essa não esse 
cara outra vez você e novo no 
grupo homem de lata por isso 
será o primeiro. Poouum! com 
você já e o  segundo cara de 
lata  que  eu  enfrento.  Aluta 
parecia  não  ter  fim   mas 
finalmente   a  legião  thanica 
desbanda... bem que ele falou 
que  seu  traje  não  aguenta 

porrete.  conceguimos.  ate  que 
enfim?


