
HISTÓRIA
Verônica (Overgirl) Foi levada ainda bebê para o “Instituto” e mantida interna até a adolescência e sua pseudo-morte com a 
explosão do complexo.
Sua origem é desconhecida por ela, e é justamente isso que ela busca incansávelmente descobrir. Quem foram seus pais 
(que segundo as informações dadas a ela pelo Instituto, faleceram pouco depois dela ter nascido) e principalmente como 
ela ganhou seus poderes. Esse é um mistério que ela irá desvendar aos poucos em suas aventuras.
No Instituto, ela era estudada e seus poderes eram utilizados para várias experiências, assim como todos as outras 
crianças internas. Não possuia nenhum contato físico com a vida exterior. Tudo que ela e seus companheiros conheciam 
do mundo, vinham de filmes exibidos para eles, livros e revistas em quadrinhos que eles adoravam, especialmente as de 
super-heróis americanos!
Existiam ao todo, 12 internos com poderese especiais, mas Overgirl era a mais poderosa de todos e entre esses 12 inter-
nos, três deles se tornaram amigos inseparáveis dela: Daniel Marques (Feedback) e os gêmeos Eric Thomas (Skyshadow) 
e Elizabeth Burns (Manthus).
Com a chegada da adolescência, e o contato com as revistas de super-heróis, nada mais óbvio de Daniel começar a 
criar nomes de super-herois para seus amigos, mais como uma brincadeira, mas acabaram gostando da idéia e forma-
ram secretamente o grupo Overdrive. E uma dessas atitudes rebeldes foi tentar sair do complexo para “estrearem” o 
novo grupo de herois. Apesar de terem conseguido, isso trouxe consequências trágicas e o Instituto sofreu um grave 
acidente, onde foi totalmente destruído e seus ocupantes acabaram mortos, somente Daniel (Feedback) escapou ileso.
Com o passar dos anos, Daniel aprendeu a usar seus poderes para ganhar dinheiro de maneira legal. Aparecia em 
televisão, filmes, e depois passou a colaborar com governos do mundo todo, sempre utilizando seus poderes e inves-
tindo o que ganhou em uma grande empresa que representa sua marca. Isso o fez famoso e rico.
Anos depois, uma surpresa aconteceu. Overgirl resurgiu!
Ela não sabia o que aconteceu durante esse tempo nem onde ela estava, já que o corpo nunca fora encon-
trado. Todos acreditavam que ela estava morta, juntamente com todos os outros internos do Instituto. Da-
niel então acolhe Overgirl e ela começa a trabalhar com ele, ampliando os serviços da empresa “Feedback”, 
que agora também fazia resgates arqueológicos, pesquisas submarinas e espaciais, graças aos poderes de 
Overgirl, pois muito do que dificilmente era explorado pelo homem, pelas dificuldades fisiológicas, agora 
se tornava uma realidade.
É a partir daí que a revista Overdrive começa, e numa busca pelo passado, iremos conhecer essa história 
da infância e de onde os poderes dos heróis vieram.

Criados em 1988 por Walter Junior, depois de publicações caseiras, tiveram sua estréia oficial em 1993 
na revista Semideuses e depois em 1995 na revista Sagaverso e agora retornam com o título original 
de 1988.
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Overgirl
Nome: Verônica (sobrenome 
desconhecido) 
Altura: 1,85m
Peso: 83kg
Olhos: Azuis
Cabelos: Loiros
Característica particular: Marca em forma 
de triangulo no lado direito do rosto, 
herança da entidade cósmica.
Poderes: Ainda no útero de sua mãe, 
seu corpo foi fundido à “Essência”, 
força vital de uma das quatro entida-
des cósmicas criadoras das virtudes 
de todos seres vivos no universo. Suas 
células foram preenchidas com plas-
ma cósmico energético, o que torna 
as fibras e tecidos de seu corpo indes-
trutíveis. Essa constituição energética 
também é responsável pela alta resis-
tência até em ambientes sem atmos-
fera, além de proporcionar o desloca-
mento gravitacional. Sua energia pode 
ser canalizada e liberada em rajadas de 
plasma energético através das mãos. 
Os braceletes que utiliza foram criados 
no Instituto, para ajudar a controlar 
o fluxo de rajadas e manter estável o 
nível de energia em seu corpo.

FeeDBACK
Nome: Daniel Marques
Altura: 1,78m
Peso: 85kg
Olhos: Azuis escuro
Cabelos: Loiros
Poderes: Feedback possui ana-
tomia humana normal, porém 
suas células conseguem absor-
ver qualquer tipo de energia e 
sintetizá-la para se auto-alimen-
tarem. Ele pode eliminar essa 
energia absorvida em dobro, com 
rajadas energéticas pelas mãos. 
Seu nome foi criado devido essa 
característica de absorver poder 
e retransmitir mais forte. Apesar 
disso, Feedback não é totalmente 
invulnerável quando está energi-
zado. E quando não está carre-
gado com seu poder, pode sofrer 
qualquer dano físico, como um 
ser humano comum.



ar
q

ui
vo

s 
ov

er
dr

iv
e

SKyShADOw (ShADOw-y)
Nome: Eric Thomas 
Altura: 1,76m
Peso: 71kg
Olhos: Cinza azulados
Cabelos: Pretos
Característica particular: Cicatriz 
vertical ao longo do lado esquerdo 
do rosto, causada pela explosão 
do Instituto. Poderes: Possui recu-
peração quase que imediata tanto 
a ferimentos quanto a agentes 
patológicos que venham causar 
danos ao seu organismo. Sua 
força física é comparável a de dez 
homens comuns e sua pele é resis-
tente a muitas agressões, mas não 
é completamente impenetrável. 
Apesar da aparência, não é um ser 
hematófago, mas possui todas as 
características físicas e especiais 
de um vampiro, inclusive podendo 
levitar e executar voos de curta 
distância. Foi a primeira criança 
a ser levada ao Instituto para ser 
pesquisada.

mAnthuS
Nome: Elizabeth Burns
Altura: 1,65m
Peso: 78kg
Olhos: Castanhos
Cabelos: Vermelhos
Poderes: “Beth” tem percepção 
sensitiva altamente desenvolvi-
da, podendo presentir eventos 
ou ameaças eminentes poucos 
minutos antes de acontecerem. 
Também pode teletransportar-se 
para outros lugares, não muito 
distantes da origem, desde que 
já tenha estado nesse outro lugar 
pelo menos uma vez, ou utilizan-
do um objeto relacionado para 
canalizar o caminho. Esse poder é 
recente e ainda estava em fase de 
desenvolvimento, quando aconte-
ceu o acidente no Instituto, onde 
ficou evidente que ela pode se te-
leportar não só para locais físicos, 
mas interdimensionais.



 
Overgirl e Feedback estão de volta! Em meio ao passado nebuloso, nossos heróis 
tentam levar a vida, aproveitando seus poderes para isso. Durante uma investigação 
espacial, uma anomalia chega à Terra, em busca de uma certa “essência”. Essa his-
tória é o pontapé inicial de uma trama que vai desvendar as origens não apenas dos 
heróis, mas de toda a vida existente no universo!

Overdrive - a revista
A revista Overdrive trará sempre histórias inéditas, contando a saga de Overgirl e Fee-
dback, após os eventos que ocorreram em Semideuses. Em paralelo, uma curta HQ no 
final trará acontecimentos que foram a base fundamental da origem dos heróis. A trama 
inicial, conhecida como “Origem”, acontece em quatro edições, fechando um ciclo e 
abrindo as portas para um novo.

PÚBLiCO-aLvO

Alinhado com a crescente demanda da “cultura-pop” no mundo, Overdrive se 
encaixa perfeitamente nesse universo vibrante, atingindo um público abrangente, 
desde crianças até adultos, nos mesmos moldes dos personagens mais famosos da 
tv, cinema e quadrinhos. Tanto no quesito visual quanto no literário. 

na mídia
A história dos personagens de Overdrive, SAGA e Walter Junior também está 
registrada em diversas matérias de jornais, revistas, tv e internet, como por 
exemplo: TV Globo, Estadão, Universo HQ, Central HQs. (alguns links anexos)

 25 anOs dePOis dO LanÇamentO da GraPHiC nOveL indePendente 
“semideUses”, OverGirL e FeedBaCK retOrnam em aventUras inÉditas.
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vendas OnLine, eventOs e nOs 
seGUintes ParCeirOs:

www.walterjunior.com.br
www.overdrivecomics.com

sites
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mídia LinKs

SPTV - Globo -   https://youtu.be/fAaxzk2nvIc
CENTRAL HQS -  https://bit.ly/2ulhhJz https://bit.ly/2HHCq8O
SITES NERDS -  https://bit.ly/2HKjhTK https://bitly/2TSGsCs  
  https://bit.ly/2HKkRFa

EVENTOS
Eventos onde Overdrive esteve presente

sOBre O aUtOr

Walter Junior foi um dos fundadores do lendário fanzine SAGA, ganhador de dois 
troféus "HQMIX". Em 1993, seus personagens Overgirl e Feedback se juntaram 
aos outros personagens do grupo SAGA para a graphic novel independente 
“SEMIDEUSES”, que teve seu lançamento premiado com o troféu Angêlo Agostini 
e o Troféu Nova de Ficção Científica categoria HQ. Walter Junior lançou em 2016 
o seu primeiro livro de horror, entitulado “7” e através do selo Overdrive Comics, 
Overdrive e a graphic novel “Eu, vilão”, lançada recentemente também na 
plataforma digital nos EUA via Comixology.

FiCHa tÉCniCa da revista

OVERDRIVE
Autor: Walter Junior

Páginas: 32
Formato: 17 x 26cm

Capa: couchê verniz UV
Miolo: Couchê

Colorida
Preço: R$ 9,90

Periodicidade: Quadrimensal
Pré-lançamento: 

CCXP 2017 - são Paulo

Lançamento oficial: 
dezembro 2017

na Comic Con Portugal - Porto


