
Literatura/Quadrinhos 

Humor e escatologia em lançamento duplo 
Cynthia B., Bruno Azevêdo e Gabriel Girnos lançam O Monstro Souza e Golden Shower em São Paulo 

 

 

Após comentadíssimas estréias na Rio ComicCon, a antologia em 
quadrinhos Golden Shower e o romance pasteloso O Monstro Souza 
se encontrarão novamente em São Paulo, dia 11 de dezembro, às 
19h na HQmix Livraria. 

“Achamos que estávamos fazendo coisas bem parecidas, cada um 
em seu canto, e a proposta de lançar juntos foi meio que natural”, 
disse o escritor maranhense Bruno Azevêdo. 

A ocasião contará com vários colaboradores dos dois títulos como o 
Marcatti, Rafael Rosa e Eduardo O Sama. 
 

Chuva Dourada - Editada por Cynthia B., a revista Golden Shower 
(alusão a uma certa prática sexual) reúne Allan Sieber, Chiquinha, 
André Dahmer, Benett, os rapazes da Beleléu e da Samba, Fabio 
Lyra, Arnaldo Branco e outros nomes do cenário atual em 100 
páginas de quadrinhos, artigos e contos sobre as taras bizarras 
alimentadas pelo mundo virtual. “Eu sempre gostei muito da parte 
física de segurar e folhear um livro, então quando eu decidi que 
queria fazer quadrinhos, comecei a procurar outras pessoas que 
tinham o mesmo fetiche que eu. Achei que teria que implorar por 
quadrinhos decentes, mas as pessoas foram muito solicitas 
mandaram coisas fantásticas”, diz Cynthia. 

Romance festifud - Construído com retalhos de prosa, quadrinhos, 
recortes de jornal, fichas de RPG e outras linguagens, O Monstro 
Souza usa de humor sarcástico, realismo fantástico e influência pop 
para narrar a história de um cachorro-quente que cria vida e trabalha 
como prostituto e serial killer em São Luís do maranhão. o absurdo e 
mostrar que, por mais que uma ideia seja inconcebível, a “realidade” 
pode ser pior. Dez desenhistas colaboraram com traços e conceitos 
para contar a epopeia do Monstro, que tem capa assinada pelo 
quadrinista Marcatti. 

 

Autores: 

Cynthia B. Rio, 1986. É quadrinhista Publicou na revistas Piauí, 
Tarja Preta e Prego. Edita a Golden Shower. 

Bruno Azevêdo publicou HQs na Graffiti76% quadrinhos e Café 
Espacial. É autor de A Bailarina no Espelho e Breganejo Blues. 

Gabriel Girnos escreve e desenha quadrinhos. Publicou na 
Graffiti76% quadrinhos e no Wilbor se Revolta (wrevolta.blogspot.com). 

 

Golden Shower 
Vários autores 
100 pag. 21x28 cm. R$ 20,00 
 

 

O Monstro Souza 
[romance festifud] 
de Bruno Azevêdo e Gabriel Girnos 
240 pag. 160x1230 cm. R$ 20,00 

 
SERVIÇO 
Lançamento Golden Shower e 

O Monstro Souza 
HQMIX Livraria 
Praça Roosevelt, 142. 19h 
 

Info: 
(98) 8159-0200 

bazvdo@hotmail.com 
bazevedo.blogspot.com
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