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“[...] Se o destino dos grandes homens está escrito nas estrelas, a grandeza da literatura 

de Mark Twain estava certamente escrita num cometa [...].”

ISBN 978-85-02-17644-7
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E TOM SAWYER

Mark Twain’s Sketches New and Old, Part 5. The American 

Publishing Company. Hartford, Conn & Chicago, Ill. 1882. 

Tradução e adaptação de Maria Cristina Bessa Lima.

Mark Twain torna-se personagem de si mesmo 

nos traços do mestre Eduardo Vetillo e no roteiro 

bem estruturado do seu irmão Walter.

Ao entrelaçar dados da realidade com passagens 

da criação literária de Twain, os irmãos Vetillo 

apresentam uma narrativa original e de 

identidade particular. Aqui o autor interage 

com seus personagens, lembrando-se de 

sua infância, de seus amigos de traquinagens 

e das fi guras folclóricas e típicas do meio-oeste 

americano presentes na virada do século XIX 

para o século XX.

Em seu terceiro volume, a coleção HQ Saraiva 

traz uma redescoberta do processo criativo 

do autor Mark Twain e revela como ele superou 

uma fase de bloqueio literário enquanto escrevia 

As aventuras de Tom Sawyer.
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Eduardo Vetillo

As revistas em quadrinhos sempre estiveram presentes no cotidiano do paulistano 
Eduardo Vetillo. Por conta dessa intimidade com a comunicação visual, Eduardo iniciou 
sua carreira em pequenas agências de propaganda. 

Formou-se pela Escola de Artes Visuais de Nova Iorque e cursou também o Instituto 
de Artes de Minneapolis, ambos nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, passou por 
vários estúdios em São Paulo, com destaque para o de Ely Barbosa, onde pôde 
iniciar-se profissionalmente no mundo das HQs, trabalhando com personagens como 
os de Hanna-Barbera  e os Trapalhões.

Em seu extenso currículo, contam-se ainda colaborações para a Bloch Editores, 
Editora Abril e Editora Globo, além de projetos paralelos com ilustração de livros 
didáticos e paradidáticos em editoras de todo o país. 

Atualmente Eduardo dirige seu próprio estúdio, de onde florescem as mais  
diferentes ideias.

Walter Vetillo

Também paulistano, Walter formou-se em Economia pela Universidade de São Paulo, 
mas os cálculos da profissão não o atraíam. Ainda no penúltimo ano da faculdade, 
lançou-se em uma aventura, embarcando em um cargueiro sueco em Vitória (ES).  
Em suas navegações, como timoneiro, chegou até a Noruega. Veio dessa experiência 
sua grande identificação com Mark Twain, que também trabalhou como piloto fluvial.

Outros caminhos o levaram para o jornalismo e diversas atividades culturais.  
Como redator, manteve uma coluna mensal na revista Planeta e no jornal Primeira Mão. 
Sua postura interdisciplinar e versátil encaminhou-o para a defesa da sustentabilidade 
ainda quando esse assunto não era tema da moda como hoje. Nessa época colaborou 
com as revistas Pensamento Ecológico e Vida e Cultura Alternativa.

Roteirizar quadrinhos é uma atividade que ganhou espaço em sua vida tanto pela 
história de vida (ainda na infância adorava gibis!) quanto pela convivência com o irmão. 
Ao lado de Eduardo e também de forma autônoma, Walter colabora com várias edi-
toras criando roteiros e adaptações. 
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O cometa Halley cruza o universo com sua cauda de fogo, 

penetrando nosso sistema solar, e aproxima-se da Terra.
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NHÉ
NHÉÉ       

Que beleza!  

O núcleo do cometa 

é colorido!

Pai, ele vai se 

chocar contra 

a Terra?

Em 1835, os habitantes da pequena cidade da Flórida,  
no estado de Missouri (EUA), ficam fascinados com o espetáculo...

Não, meu filho.  

Ele está apenas nos 

fazendo uma visita.

Enquanto isso,  
numa casa próxima...
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Parabéns,  
sr. Clemens!  
É um menino!

No dia 30 de novembro de 1835, 
enquanto o cometa Halley cruzava 

os céus, nascia Samuel Clemens.
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Vamos lá, peixinhos  

do Mississípi. A comidinha 

está chegando!

Vamos ver quem 

pega mais,  

Sam!

E, agora,  

um bom

mergulho!

Eles estão 

mordendo a 

isca, Ted! 

V ivaa!

Os anos  
se passaram...

E, após a pescaria...
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