
● A primeira
participação
especial de Lee
foi no filme para
TV O Julgamen-
to do Incrível
Hulk (1989). Lee
é um dos jura-
dosnojulgamen-
to de Banner.

Heróis
RENASCEM

● Em X-Men
(2000), aparece
como um ven-
dedor de ca-
chorroquente,
atrás do Sena-
dor Kelly, que
havia escapado
deMagneto.

DINASTIA
LEE

● Mais uma vez Tony
Stark confunde Lee.

Em Homem de Ferro 2
(2010), o Homem de

Ferro acha que Lee é o
apresentador de TV

Larry King.

● Março de 1941: é lançada Captain America #1, de Joe Simon e Jack
Kirby. Em maio de 1962, sai The Incredible Hulk #1 e, em agosto, surge o
Thor em Journey Into Mystery #83, (ambas de Stan Lee e Kirby).

● A parceria entre Stan Lee e
Jack Kirby rendeu outros futu-
ros Vingadores. Em março de
1963, Tales of Suspense #39
apresenta o Homem de Ferro ao
mundo, e Nick Fury é dá as caras
em Sgt. Fury and his Howling
Commandos #1, em maio.

● Em Homem
Aranha2 (2004),
salva uma garota
deser atingida
por pedaços de
um prédio onde
lutam o herói e o
Dr. Octopus.
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● Em Thor (2011),
aparece como um
motorista que
tenta arrancar do

chão o martelo
perdido do Deus

do Trovão.

● Thor, Hulk e Homem de
Ferro se unem contra Loki em
The Avengers #1, de Lee e
Kirby, em setembro de 1963. Os
autores reaparecem com o Capi-
tão América na quarta edição da
série, em The Avengers #4, de
março de 1964 .

● EmQuarteto
Fantásticoe o
SurfistaPratea-
do(2007),éimpe-
didodeentrar no
casamentodoSr.
Fantásticocom a
MulherInvisível.
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● Em Homem de Fer-
ro (2008), Tony Stark
confunde Lee com o
fundador da revista
Playboy, Hugh Hef-

ner: “Você está ótimo,
Hef!”, diz o herói.

● Ao beber um guaraná
contaminado com o
sangue de Bruce

Banner em O Incrível
Hulk (2008), Stan Lee

revela o esconderijo de
Banner no Brasil.

● No Hulk (2003)
deAng Lee, faz
um segurança,
acompanhado
deLou Ferrigno,
o intérprete do
Hulk na série
detelevisão.

● Uma dasmelho-
resaparições:no
fracoHomem Ara-
nha3(2007), ele
dizaPeterParker:
“Euacredito que
umapessoa pode
fazeradiferença.”
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● Em Tales of Suspense #52 (abril de 1964) aparece a Viúva Negra e,
em setembro, o Gavião Arqueiro (Tales of Suspense #57). Mark Millar
adapta a equipe ao século 21 em The Ultimates #1 (março de 2002).

● Em Capitão Améri-
ca:OPrimeiroVinga-
dor(2011), se confun-
deeacha queum re-

presentantedogover-
noé o herói:“Pensei
queera maisalto.”

● Em Demolidor
(2003),Matt Mur-
dockhavia acaba-
dode ganhar
seuspoderes e
salvaStan Leede
seratropelado
porumônibus.

● X-Men -O
ConfrontoFinal
(2006)mostra
Leeimpressiona-
dopelos poderes
mutantes desua
vizinha,amutan-
te JeanGrey.

Menos estáveis que a Liga da Justiça, os Vingado-
res já tiveram várias formações. A original,
no entanto, foi a principal inspiração para o filme

● Em Homem
Aranha (2002),
deSam Raimi,
salva uma garota
deser esmagada
pelos escombros
deum ataque do
Duende Verde.

Nem Nick Fury ou artefatos mágicos: a presença
mais constante da Marvel nos cinemas é a de
um dos pais dos personagens, Stan Lee

● Apareceu pela
primeiravezco-
moumpersona-
gemdasHQs:o
carteiroWillie
Lumpkin,no filme
doQuartetoFan-
tástico(2005).


