
Galera, sabemos que em Naruto existem vários vilões incríveis, mas vocês sabem quem são os

personagens mais malucos da obra? Alguns deles são completamente malucos, cada um deles tem sua

própria história insana. Por isso, neste vídeo vamos falar para vocês quem são os personagens mais

malucos de Naruto e Boruto, e para garantir sua sanidade mental deixe seu like e se inscreva no canal.

Venha entrar para nosso clube de fãs de Naruto

Sejam bem-vindos ao canal Nerdficando, e galera. E para começar nosso lista temos;

1 - Zabuza momochi, o demônio da névoa oculta

O primeiro grande vilão da saga Naruto, Zabuza Momochi fez parte da era mais sangrenta da vila da

névoa. Ele ficou muito conhecido em sua vila após passar no teste final da graduação, que se consistia

em os participantes matarem uns ao outros, e ao final do teste o jovem Zabuza foi o único que restou, o

maluco mesmo antes desse teste já havia matado mais de 100 estudantes, sério galera, ele era muito

pirado. Depois disso tudo, Zabuza ficou completamente insano, o maluco chegou a se tornar um dos 7

espadachins da névoa, tendo ficado mundialmente famoso por ser um assassino cruel e psicótico. Ele

morreu após uma batalha insana contra Kakashi, até porque enfrentar o Kakashi é para poucos né?

2 - Sasori

Até hoje, Sasori é considerado o maior mestre de marionetes da vila da área. A história por trás da

insanidade de Sasori é bem triste, quando ainda era uma criança Sasori teve seus pais mortos por

Sakumo Hatake, sim ele mesmo, o pai do nosso querido Kakashi. Após isso, Sasori entrou  em uma

profunda solidão devido a esse trágico evento, ele encontrou conforto na arte de marionetes que foi

ensinado a ele por sua avó Chio, as primeiras marionetes que ele construiu foram a do seus pais, mas

isso não substitui seus verdadeiros pais. Depois de tanto sofrimento, Sasori ficou obcecado por criar

marionetes humanas, tendo até usado um amigo em uma experiência que tirou sua vida,

posteriormente Sasori chegou a sequestrar o terceiro kazekage, que é considerado o ninja mais forte da

vila da área. No auge de sua loucura, Sasori chegou a transformar seu próprio corpo em uma marionete.

O maluco era obcecado por sua arte, ele teve seu fim em sua batalha final contra Sakura e vovó Chio

3 - Deidara



Como nós sabemos, Deidara era um ninja da vila da pedra, em sua vila ele era admirado por suas

habilidades, Deidara até chegou a ser aprendiz do  terceiro tsuchikage, ele sempre foi obcecado com a

arte, após descobrir a existência de um jutsu proibido que lhe permite fundir chakra para causa

explosões ele ficou louco por essa técnica e decidiu roubá-la. Após isso, Deidara ficou completamente

louco pela sua arte, fazendo de tudo para provar que sua arte era superior. No ápice de sua loucura,

Deidara se sacrificou para derrotar Sasuke, em sua batalha final, pena que não deu certo. Deidara era tão

maluco que chegava a ser cômico em muitas ocasiões. O ódio dele pelos pelo Itachi era tão grande que

ele se sacrificou para derrotar o Sasuke

4 - Orochimaru

Quando se fala em maluco não podemos deixar de mencionar  Orochimaru, era mais conhecido por seus

experimentos e até onde ele estava disposto a ir para aprender tudo o que há para saber sobre jutsu. Foi

essa ambição que o levou a um caminho muito sombrio. Orochimaru é potencialmente imortal devido às

suas modificações corporais. Qualquer dano que ele receber pode ser facilmente curado e ele também

pode transferir sua consciência para outro corpo. Ele também é uma das pessoas mais inteligentes da

história, possuindo um jutsu para praticamente todos os cenários. No passado, Orochimaru chegou a

sequestrar 60 crianças para seus experimentos, devido as suas atividades perigosas e desumanas, ele foi

expulso da vila da folha. Ele era tão insano que estava disposto a quebrar qualquer regra para alcançar

seus objetivos. Sério mais maluco que ele não existe!

5 - Hidan

Hidan veio de uma vila conhecida como "vila oculta das fontes termais" Ele em sua juventude ele odiava

o pacifismo ao redor, foi então que Hidan se tornou um adepto da religião Jashin, graças a sua religião

Hidan ganhou imortalidade, porém isso vinha com uma condição; que era sacrificar vários pessoas

constantemente. Por causa disso, Hidan se tornou um maluco completamente insano! O principal

objetivo do hidan em uma batalha é matar seu adversário, porque é assim que ele agrada seu deus

(Sugestão: O deus Jabicora para os mais íntimos hahaha)

Umas das principais características do Hidan é que ele é extremamente sádico e cruel, a sua forma de

matar seus vítimas é por meio de um ritual de sangue, e tragicamente uma de suas vítimas foi Asuma

Sarutobi

6 - Sasuke



Durante o anime o Sasuke passou dos limites várias vezes, ele chegou a ser considerado um perigo para

Konoha, depois que ele descobriu a verdade sobre o Massacre dos Uchiha, Sasuke Enlouqueceu

completamente!

Ele chegou até mesmo a entrar para Akatsuki com a intenção de destruir Konaha, no auge de sua loucura

ele chegou até mesmo a tentar matar a Sakura! Sério galera, nessa época Sasuke estava maluco, ele só

não matou a Sakura porque o Naruto impediu. E mesmo no final do anime ele queria matar todos os

Kages e as bestas de cauda, com a intenção de criar um tipo de ditadura bizarra. Sorte dele que o Naruto

nunca desistiu dele

7 - Shin Uchiha

Um dos melhores vilões de Boruto, Shin Uchiha é um dos experimentos do Orochimaru, ele é dono de

uma genética tão incrível que ele suporta vários Sharingan! Inclusive o braço do Danzou e do shin!, ele é

completamente maluco e obcecado pelo clã Uchiha, mais especificamente por Itachi Uchiha, ele

persegue o Sasuke o como uma forma de vingar do Itachi, porque na cabeça desse maluco ele está

fazendo justiça. O grande objetivo desse doido ai, é acabar com os tempos de paz, porque ele acredita

que a paz é prejudicial para a evolução humana, e por isso ele começou um plano para trazer a Akatsuki

de volta e criar uma série de conflitos!

Ele acabou sendo morto por seus vários clones no final do seu arco, até porque enfrentar Naruto e

companhia não é uma boa ideia né?

8 - Victor

Esse é um personagem que pode parecer fraco para quem não conhece ele, mas ele é brabo demais! Ele

é um dos membros internos da organização Kara, ele é um ninja tão poderoso que é capaz de usar todas

as transformações da natureza, e tem uma regeneração tão absurda que é capaz até de reconstruir sua

cabeça!

No anime foi mostrado que esse Maluco é um empresário que busca fazer uma nova árvore divina,

usando as células do Hashirama para isso.



9 - Boru

Um dos membros mais fortes da Kara, Boro tem a habilidade de controlar uma névoa, que na verdade é

um vírus mortal que apenas ele é imune. O maluco usar esse vírus para infectar várias aldeias e deixar os

cidadãos doentes, então ele aparece com a cura, tudo isso para criar um culto bizarro, que venera Boro

como um Deus, o grande objetivo do maluco é o tsukiome infinito, que para o boro significa algum tipo

de salvação. Esse cara claramente não bate bem das ideias. O boro tem uma regeneração assustadora,

ele é capaz de regenerar até a cabeça, tudo isso graças às tecnologias do Amado, que por sinal também é

outro maluco. Ele morreu na batalha final contra o Boroshik

10 - Code

Atenção! Esse tópico terá spoilers do mangá de Boruto, então continue por sua conta e risco.

Esse é um personagem que não teve muito destaque no início da obra, mas na verdade ele está sendo

fundamental para a obra, sendo o grande vilão atual do mangá. O Code venerar os Otsutsukis como

Deus, especialmente Isshiki Otsutsuki. Esse maluco não foi compatível com o karma do Jigen, ficando

com um karma branco, que basicamente é um falso karma. Depois disso, Jigen escolheu o Kawaki como

seu receptáculo, por isso Code odeia tanto o Kawaki. Após a morte de Isshiki, Code ficou com a missão

de continuar com os objetivos de Isshiki, atualmente o grande objetivo dele é matar Naruto, Sasuke e

usar o Boruto como alimento para a árvore divina, que no final irá matar todo mundo!

Esse maluco é completamente obcecado pelos Otsutsukis. Então se vocês não querem ser usados como

alimento para a árvore divina, já vai deixando seu like e sua inscrição, e não esqueçam de ativar o

sininho. O Instagram do canal está na descrição. Assisto os vídeos que estão passando na tela, eu garanto

que vocês vão gostar. Até o próximo vídeo galera.


