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é, cara, é 
isso aí! você 
tem que ver 

eles ao vivo. é 
muito melhor. 

é... putz!

eles 
tocaram 
a que eu 
pedi... a 

envy adams 
é tão... 

ela... ela 
canta 

como um 
anjo?

meu deus! 
só digo 
isso... 
ai, meu 
 deus. isso 

mesmo!

cara! 
você viu, 
né? eu 
sei que 

você 
viu.

a calcinha 
da envy, 

cara.

um pouco 
mais 

alto?

the 
clash at 

demonhead.

e a 
envy? acho ela 

uma vaca 
desagradável.

tira essa 
coisa da 

minha cara.

estamos 
fazendo um 

documentário 
pra...

já 
falei!
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inveja mata

foi legal, né? 
eu disse que 

eles eram 
bons.

acho 
que 
vou 

vomitar.

o... o 
que é 

aquilo?



o quê?
aquela 
coisa 

brilhando 
perto da 

porta.

hã...
sei lá.

do que 
vocês estão 

falando?

daquela, 
hã, 

coisa?

acho 
que é

 um save
point.

é um 
save 
point.

quê? 
sério?

 eu tenho 
que salvar 
antes que 

ela...

que diabos?! 
vocês não deviam 
estar aqui! nós 
já fechamos!

hã... 
nós... nós 
estamos 

com... oi.

pode 
deixar.

envy adams
24 ANOS
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vem cá, 
pessoal. 

vamos 
conversar.


