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Nos Bastidores

Eles se tornaram
melhores amigos e
começaram a fazer
quadrinhos.

Um dia, Jorge conheceu
Haroldo no jardim
de infância.

Prazer em
t e conh e c er.

E
tam buém .

Ao longo dos anos,
eles fizeramg
TONELADAS de ibis
do Hom em-Cão.

O primeiro quadrinho

foi uma novela
épica chamada:
As Ave ntu ras
do

Hom em-Cão

Aç ão
Risadas
Pu lg as
por Jorge e Haroldo
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Um dia, no quarto Eles começaram a
ano, eles tiveram fazer um novo gibi.
uma ideia.
Capitão
Cu e ca

por Jo r ge
e Haroldo

por
e H Jo g
ar o r e
ld
o

Logo a vida deles ficou complicada
PRA VALER!

OR…
RR
TE
…
Tinha PERIGO…
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… e tramas
absurdam ente
enroladas.

E quando parecia
que as coisas não
podiam piorar…

As coisas
melhoraram.

Todo o drama
chegou ao fim.

Ei!
?
Mas ainda
havia muitas
perguntas
sem resposta.

Onde estão
Onde estão
p
nossos du los? Tonho, Orlando

e Aurora?
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… mas logo se
distraíram.

Jorge e Haroldo
procuraram
pistas na casa
na árvore…

Ei,
olha!

Qu e
legal!
Homem-Cão
Rabcontra
anada
por Jorge e Haroldo

Uma caixa cheia de
ga gibis do Hom em-Cão
que a gente fez quando
era criança!

Eu tinha
me esquecido
disso!!!

Homem-Cão

A grande
luta

por Jorge e Haroldo

Eles HaHaHaHa
passaram
horas
lendo.
-C
Homem

ão
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Estou rachando o bico!
o
Homem-Cã

E olha só como
você escrevia
mal!!!

Olha só como
você desenhava!

Retrô!

Bom, o que a gente Vamos fazer um.
faz agora?
novo quadrinho

Não! Vamos
fazer uma coisa
diferente!

Do Capitão Cueca?
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E, juntos, os dois
amigos escreveram,
desenharam e riram
a tarde toda.

Que tal um quadrinho
do Homem-Cão?

Tá!

… Haroldo tentou
Jorge tentou
desenhar mais
escrever melhor…
simples…
D i c i onário

… e assim renasceu um novo
HOMEM-CÃO! Aproveit
Mó
a
aí!!!
chique!
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Harole do

p or
Jorg e
Ih,
Bip
bip rapaz!

O meu
sofá novo
chegou!!!

Polícia
chefe

Móveis
Lucas e
André

É uma belezinha, Eu sei!
chefe!
ch efe
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Po
chefe

Colocamos
na sua sala.

Mal posso
esperar para
ser o primeiro a

Valeu,
parças.

sentar no sofá!!!

Sala do
Chefe

ch efe

chefe

Venham à
minha sala!!!

Chamando todos
os policiais!
ch e

c h e fe

fe

Ih, rapaz!
Isso vai ser
DEMAIS!!!

Vocês podem
me assistir
estreando meu
sofá novo. chefe

chefe
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Sala do
Chefe

Sala do
Ch efe
chefe

EI!
chefe

Policial Rocha
e cachorro
Greg…
ch ef

e

… estou vendo marcas
de sapato e pelo de
cão por toda parte!
ch ef
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e

Vocês são os
piores policiais
DA HISTÓRIA!

Agora Saiam da
minha frente!!!
chefe

ch efe

Ah, cara! O chefe Eu queria tanto
qu e a gente
está bravo com
fizesse algo
a gente
h eroico parao!
de novo!
essioná-l
im pr

Ô-ôu…

Laboratório
Secreto
do Pepê
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Você não está
preocupado com
esses dois?

Aquele guarda e
aquele cachorro
policial voltaram!
E
daí?

Laboratório
Secreto
do Pepê

Que
nada!!!

Olha só!

O policial Rocha é
um guarda durão…

mas ele não tem
miolos! Dãã

Punho de
kung fu
Botas perfeitas
para chutes

18

