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Supercake
Argentina ganha super-heroína lésbica

Próximos eventos
AGOSTO

Por Redação
Publicado em 5/8/2008 às 15:15

Perversion Party @
Concorde

O Brasil tem a personagem assumida
Katita, de Anita Costa Prado. O mundo
ganhou recentemente a Batwoman que
gosta de mulheres e, na Argentina, acaba
de ser criada a Supercake, uma superheroína lésbica cujas aventuras são
publicadas desde junho pela revista online
"BAG".
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Elas @ Damas &
Valetes
15/8/2008
Belo Horizonte - MG

Super Dyke @ Ultra
Diesel
16/8/2008
São Paulo - SP

Segundo informações do site "Perfil.com",
Supercake é produto da empresa de
conteúdos “gay-friendly” de Buenos Aires
NextDoor e seus traços são uma criação
da artista gráfica Eleonora Kortarz, que
também cuida do roteiro e adapta as
histórias para o formato de quadrinhos.

La Perdición @ Card
Arcoverde
16/8/2008
São Paulo - SP

A super-heroína Supercake
Em entrevista ao site, a proprietária da
empresa, Fernanda Mel, contou que
Supercake começou a ser pensada "há três ou quatro anos" e já foram planejados
"mais ou menos 26 capítulos".

Grazzi Lopes @ Dam
& Valetes
16/8/2008
Belo Horizonte - MG

Veja

Marina, a identidade real por trás de Supercake, é apresentada como “uma jovem
cuja maior preocupação era decidir a que shopping ir”, mas que por obra e graça de
sua avó, um colar mágico e sua própria homossexualidade irá se “converter na
maior super-heroína de todos os tempos”.
Por enquanto, não há previsão de quando as histórias de Supercake serão
publicadas em papel. Para ler o primeiro e segundo episódio da tirinha, clique aqui.

Olivia planeja prime
resort lésbico dos E
Empresa, que organiza cru
para mulheres, desenvolve
condomínio com 334
apartamentos

A Esfinge
Mariana Rembrandt no dia 6/8/2008 às 08:31 disse:
Desde minha infancia sempre fui louca por HQs, fiquei mais louca ainda
ao saber desta nova heroina... espero que sejam publicadas o mais rapido
possivel.
Mari X
Londres

Leia mais um conto erótico
Anitta Schver
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