


Este fanzine apresenta as obras de 

Quentin Tarantino. São nove filmes 

e não dez, como as produtoras di-

vulgam, já que segundo o próprio 

Tarantino, Kill Bill Vol. l e Kill Bill 

Vol. ll são um filme só, mesmo que 

suas estreias estejam separadas 

pelapela janela de um ano. Se seguirmos 

a lógica dele, teremos seu décimo e 

ultimo filme.



Joe Cabot, um experiente 
criminoso, reuniu seis bandi-
dos para um grande roubo 
de diamantes, mas estes seis 
homens não sabem nada 
um sobre os outros e cada 
um utiliza uma cor como 
codinome.codinome. Porém, durante o 
assalto algo saiu errado, 



  Vincent Vega e Jules Winnfield são dois as-
sassinos profissionais que trabalham fazendo co-
branças para Marsellus Wallace, um poderoso 
gângster. Vega é forçado a sair com a namorada 
do chefe, temendo passar dos limites. Enquanto 
isso, o pugilista Butch Coolidge se mete em 
apuros por ganhar a luta que deveria perder.



Jackie Brown é uma comissária de bordo que trafica 
dinheiro para os Estados Unidos, a mando de um 
vendedor de armas. Quando dois policiais oferecem 
um acordo para que ela entregue o bandido, a 
mulher decide dar a volta em todos os envolvidos, 
com um olho na liberdade e outro numa mala cheia 
de dinheiro.



A Noiva é uma perigosa assassina que trabalha em 
um grupo, liderado por Bill e composto principal-
mente por mulheres. Grávida, ela decide escapar 
dessa vida de violência e se casar, mas no dia da cer-
imônia seus companheiros de trabalho se voltam 
contra ela, quase a matando. Após cinco anos em 
coma, ela desperta sem o bebê e com um único 
desejo: vingança. A Noiva decide procurar, e matar, 
as cinco pessoas que destruíram o seu futuro, 
começando pelas perigosas assassinas Vernita Green 
e O-Ren Ishii. 

Após ser traída por Bill e seu antigo grupo, a Noiva 
assassina fica à beira da morte por 4 anos. Após des-
pertar do coma, ela vai atrás de cada um dos seus 
antigos companheiros para matá-los. Na segunda 
parte dessa busca por vingança, a noiva vai contin-
uar sua procura por Bill, atacando os últimos dois so-
breviventes do grupo: Budd e Elle Driver. O confron
to com seu antigo mestre, e mandante da sua morte, 
vai revelar novas surpresas 



Ao cair da noite, Jungle Julia, a DJ mais sexy de Austin, pode 
enfim se divertir com as suas duas melhores amigas. As três garo-
tas saem noite adentro, atraindo a atenção de todos os frequen-
tadores masculinos dos bares e boates do Texas. Mas nem toda a 
atenção é inocente. Cobrindo de perto seus movimentos está 
Stuntman Mike, um rebelde inquieto e temperamental que se 
esconde atrás do volante do seu carro indestrutível. Enquanto 
provoca acidentes e as vítimas se acumulam, ele se safa sem 
praticamente nenhum arranhão. Mas ele não esperava pelo 
grupo de mulheres duronas que inclui Zoe Bell, dublê na vida 
real.



Na Segunda Guerra Mundial, a França está ocupada 
pelos nazistas. O tenente Aldo Raine é o encarregado 
de reunir um pelotão de soldados de origem judaica, 
com o objetivo de realizar uma missão suicida contra os 
alemães. O objetivo é matar o maior número possível 
de nazistas, da forma mais cruel possível. Paralela-
mente, Shosanna Dreyfuss assiste a execução de sua 
famíliafamília pelas mãos do coronel Hans Landa, o que faz 
com que fuja para Paris. Lá ela se disfarça como oper-
adora e dona de um cinema local, enquanto planeja 
um meio de se vingar.



Django é um escravo liberto cujo passado brutal com 
seus antigos proprietários leva-o ao encontro do 
caçador de recompensas alemão Dr. King Schultz. 
Schultz está em busca dos irmãos assassinos Brittle, e 
somente Django pode levá-lo a eles. O pouco orto-
doxo Schultz compra Django com a promessa de lib-
ertá-lo quando tiver capturado os irmãos Brittle, 
vivos ou mortos. Dotado de um notável talento de 
caçador, Django tem como objetivo principal encon-



cabana original do filme

Durante uma nevasca, o carrasco John Ruth está trans-
portando uma prisioneira, a famosa Daisy Domergue, que 
ele espera trocar por uma grande quantia de dinheiro. No 
caminho, os viajantes aceitam transportar o caçador de 
recompensas Marquis Warren, que está de olho em outro 
tesouro, e o xerife Chris Mannix, prestes a ser empossado 
em sua cidade. Como as condições climáticas pioram, eles 
buscambuscam abrigo no Armazém da Minnie, onde quatro 
outros desconhecidos estão abrigados. Aos poucos, os oito 



Era uma vez em... Hollywood se passa em Los Angeles em 
1969. Rick Dalton é um ator de TV que, juntamente com 
seu dublê, está decidido a fazer o nome em Hollywood. 
Para tanto, ele conhece muitas pessoas influentes na in-
dústria cinematográfica, o que os acaba levando aos as-
sassinatos realizados por Charles Manson na época, entre 
eles o da atriz Sharon Tate, que na época estava grávida 
do diretor Roman Polanski.
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