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Nos Bastidores
E aí, 

pessoal? Aqui 
são seus 

velhos amigos:
   Jorge e   
    Haroldo.

Fala aí, 
cachor-
rada!

Estamos 
no quinto ano 
agora! Somos    
 mais velhos    
  e mais 
espertos…

… e 
muito 

maduros, 
devo 

acres- 
centar.

Temos até uma 
professora nova 

chamada sra. Chivess. 
            Ela é 
         muito legal…

… exceto por um 
detalhe. Ela nos 
obriga a ler os 

clássicos da literatura.
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Esse mês temos que 
  ler Um conto de   

duas cidades.

 E estamos curtindo     
   tanto que vou 
    te contar!!!

Como a 
gente disse, 
somos muito 
maduros 
agora.

Enfim, a gente achou 
 que não fosse gostar 
do livro, mas na real 

    é muito bom.

Sim! 
Ele é profundo 

      e tal.

Um cont
o 

de duas
 

cidades
Um conto 
de duas
 cidades

Um conto 
de duas
 cidades

Charles 
Dickens
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Agora a gente também é profundo!

Um conto de 
dois gatinhos

E então...
Quadrinhos 
Casa na 
Árvore 

orgulhosa-
mente 

apresenta:

Um conto sobre    
            opressão…

chefe

… sobre redenção…

Este livro nos inspirou a criar uma história em 
quadrinhos do Homem-Cão novinha em folha!



… e sobre esperança.
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… sobre 
renascimento…

Mas antes… … vamos recapitular  
         nossa história 

          até aqui:
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Super-resumo!

Aqueles foram os melhores policiais…

… foram os piores policiais.
chefe
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Aquele foi um tempo 
de covardia…

… foi uma era 
de bravura.

Bomba

Bomba

Ha!
Ha!

Foi um momento 
de melancolia…

… foi uma época de  
   preocupação.

Foi um dia de 
desespero…

 AI, NÃO!!! A cabeça do policial está 
morrendo, e o corpo do cachorro   
     também está morrendo!!!

       
Iii-óóó-iii-óó

ó



11

… foi uma época de inspiração.
Já sei! 
Vamos 

costurar a 
cabeça do 

cão no corpo 
 do policial!!!

Viva! Iupi!

Foi um processo de incerteza…

… foi uma cirurgia de sucesso.
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Era uma vez 
um policial com 
cabeça de cão 
que andava 
pelas ruas 

frias de uma 
cidade 

caótica…

… E era uma 
vez um gato 

com um coração 
rre perverso 
trancafiado 
numa prisão 

felina.

Ratos me 
mordam! Prisão

dos Gatos

E é 
assim que 
começa 
nossa 
história 

de júbilo e 
angústia.

Não é nada 
fácil ser 
profundo e 
maduro…

  … mas
alguém 
precisa 
ser!



chefe
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chefe

chefe

chefe
chefe

PolíciaCara, isso vai 
          ser 

demais!
Ei, pessoal!!!

A gente saiu no jornal! E foi por uma 
coisa BOA!

Olhem!
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chefe

chefe
chefe

Mal posso esperar pra 
mostrar para o Homem-Cão!

Epa, cadê o 
Homem-Cão?

nhac
nhac

nhac
Homem-Cão!

Sala do 
Chefe

HOMEM-CÃ-ÃÃÃO!!!
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chef
e

NÃO! ESPERA!

HOMEM-CÃO FEIO!
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chefe

chefe

chefe

      Quantas vezes 
    já conversamos 

                 sobre 
                   isso?

Esses não são modos 
de um policial!

Já estou ficando    
 cansado 
   disso!

Muito, muito 
CANSADO!

Oi, chefe… Você não 
queria mostrar o jornal 

para o Homem-Cão?
Ah, é!
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chefe

chefe

chefe

chefe

Olha! 
Somos 

heróis…
lambe 
 lambe 
  lambe

… porque a gente    
 salvou o mundo 

do   Flippy!!!

     Está dizendo aqui 
    que cientistas 

     sao vão estudar 
              o cérebro 
                do Flippy!

Homem-Cão, tenho um 
trabalho muito importante 

           pra você!

PEIXE GÊNIO 
DO MAL DERROTADO

Vou deixar você 
encarregado da 

  segurança!

Quem quer proteger   
  os cientistas?

Últimas Notícias
Homem-Cão e 

chefe são heróis!

PEIXE GÊNIODO MALDERROTADO
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chefe

chefe

chefe

chefe
chefe

Sala do 
Chefe

Quem é um bom 
protetor?

Quem quer servir 
e proteger?

Vai proteger eles!!!

  Puxa, chefe. Tem   
 certeza de que foi uma     
            boa ideia?

Tenho mais que certeza! 
Por que não seria?
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chefe
chefe

chefe chefe

chefe

Bom, o Flippy é 
um peixe morto.

Lembra que o 
Homem-Cão gosta 
de rolar por cima 
de peixe morto?

Que nada, ele 
nunca fez isso!

O Homem-Cão é um   
  bom policial!


