HOME COLLECTION

Dentro de um estilo clássico de desenho, apesar da nítida evolução com
o tempo, Félix é um gato preto, com uma silhueta levemente recurvada,
normalmente gentil e alegre, que sempre se mete em confusões. Costuma
usar o próprio rabo como ferramenta, algumas vezes retirando-o do
próprio corpo, sendo este um dos exemplos mais famosos e antigos dos
poderes excêntricos dos desenhos animados.
Quando o rabo não é suficiente para a realização do feito, ele
rapidamente usa sua bolsa mágica (magic bag of tricks na versão
original) para criar desde uma mesa até um carro, navio ou avião.
Felix nunca se separa da bolsa mágica e, embora muitos vilões, como
o Professor e seu ajudante Rock Bottom, tentem roubá-la, Felix sempre
escapa. Ele também conta com a ajuda de Poindexter, um menino gênio,
que, ironicamente, é sobrinho do Professor. Outro vilão que vez ou outra
atormenta Felix é o Mestre Cilindro (Master Cylinder), um robô malvado
que foi enviado à Marte. Há também o Gênio da Garrafa, que quer
colocar Felix na garrafa, mediante algum plano diabólico.
Felix the Cat (em português conhecido como Gato Félix) é um
personagem de desenho animado, criado na época dos filmes mudos.
Seu corpo preto, olhos brancos e sua risada característica, combinados
com o surrealismo das situações criadas nos desenhos, fazem do
personagem um dos mais conhecidos do mundo.
Foi o primeiro personagem de desenho animado popular ao ponto de,
por si só, atrair o público.

41743 MINI CANECA PORCELANA UVL FELIX

LAUGHING FD BRANCO 9,5X6cm 135ml
INNER

48

MASTER 48

Em 2014 o personagem foi adquirido pela DreamWorks Animation
(que mais tarde passaria ser adquirido pela NBCUniversal em 2016),
passando a fazer parte de sua cota de clássicos como Gasparzinho e
He-Man, com expectativas de torná-lo uma grande marca nas mídias.

177

41789 COPO CANUDO PLÁSTICO UVL FELIX

LAUGHING AMARELO 10X15,5cm 500ml
INNER

24

MASTER 24

41732 CANECA PORCELANA UVL FELIX IN A BAG
FD VERMELHO 12X9,5cm 300ml
INNER

36

MASTER

36

41815 COPO TÉRMICO PLÁSTICO UVL

FELIX MAD AMARELO 8,5X17,5cm
500ML
INNER

30

MASTER

30

41801 SQUEEZE ALUMÍNIO UVL FELIX

LAUGHING FD POIS AMARELO 6,5X18cm
500ml
INNER

178

1

MASTER 48
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41720 CADERNETA DE ANOTACAO UVL FELIX
MINI FACES VERMELHO A6 9.5X14cm
INNER

24

MASTER

96

41705 CAPA ALMOFADA POLIESTER UVL

FELIX MINIS AND LAUGHING AMARELA
45X45CM
INNER

180

100

MASTER

100

