


Oi, pessoal. Oi, pessoal. 
Estamos Estamos 

de volta. E, de volta. E, 
como sempre, como sempre, 

estamos MUITOestamos MUITO
 encrencados. encrencados.

Esta história Esta história 
em quadrinhos vai em quadrinhos vai 
ajudar vocês a se ajudar vocês a se 
atualizarem sobre atualizarem sobre 
o que aconteceu o que aconteceu 
com a gente com a gente 

até aqui.até aqui.



Era uma vez  Era uma vez  
dois meninos legais dois meninos legais 

chamados Jorge  chamados Jorge  
e Haroldo.e Haroldo.

A verdade, somente a verdade, nada A verdade, somente a verdade, nada 
mais que a verdade sobre omais que a verdade sobre o

Sou  Sou  
o  o  

cara!cara!

Eu Eu 
também!também!

Blá-blá-blá!Blá-blá-blá!
ee

tal!tal!

Mas eles tinham Mas eles tinham 
um diretor mau um diretor mau 

chamado sr. Krupp.chamado sr. Krupp.

O sr. Krupp tentou O sr. Krupp tentou 
chantagear o Jorge  chantagear o Jorge  

e o Haroldo.e o Haroldo.

Então Então 
Jorge e Haroldo Jorge e Haroldo 
hipnotizaram ele.hipnotizaram ele.

Agora Agora 
peguei vocês!peguei vocês!

provasprovas
gravadasgravadas

Nada Nada 
disso!!!disso!!!



Fizeram ele Fizeram ele 
achar que era o achar que era o 
Capitão Cueca!Capitão Cueca!

Capitão Capitão 
CuecaCueca

No começo foi No começo foi 
engraçado...engraçado...

Mas a coisa foi longe demais!Mas a coisa foi longe demais!

Ele se meteu em todo tipo de ka confusão.Ele se meteu em todo tipo de ka confusão.

Trá-lá- Trá-lá- 
-láaaa!-láaaa!

Ei, Ei, 
volta volta 
aqui!aqui!



SucoSuco
SuSuppererppoderosooderoso

Ex trafortEEx trafortE

Aí um dia ele bebeu Aí um dia ele bebeu 
um suco alienígena um suco alienígena 
de superpoderes...de superpoderes...

Agora, toda vez que  Agora, toda vez que  
o sr. Krupp ouve um o sr. Krupp ouve um 
estalar de dedos...estalar de dedos...

... ele vira o ... ele vira o 
Capitão Cueca.Capitão Cueca.

 Tec Tec

... e ficou com ... e ficou com 
superpoderes de superpoderes de 

verdade.verdade.

Trá-lá-Trá-lá-
-láaaa!-láaaa!

O que fez ele se meter em mais confusões  O que fez ele se meter em mais confusões  
                                  ainda.                                  ainda.



E toda vez que E toda vez que 
alguém joga água alguém joga água 

na cabeça do na cabeça do 
Capitão Cueca...Capitão Cueca...

Uma vez, as privadas Uma vez, as privadas 
falantes atacaram.falantes atacaram.

... ele volta a ser o ... ele volta a ser o 
rabugento sr. Krupp.rabugento sr. Krupp.

   blá-      blá-   
 -blá-   -blá-  
-blá-blá

nhamnham,, nham nham

Fatiz 2000Fatiz 2000

Vamos comê-los!
Vamos comê-los!

A líder delas era a A líder delas era a 
Privada Turbo 2000.Privada Turbo 2000.

Jorge e Haroldo usaram uma máquina Jorge e Haroldo usaram uma máquina 
esquisita para criar um robô do bem chamado  esquisita para criar um robô do bem chamado  
Robô Desentupidor.Robô Desentupidor.



E levou ela até E levou ela até 
Urânus, ops, Urano.Urânus, ops, Urano.

E lá ficaram por E lá ficaram por 
muitos meses.muitos meses.

Bem-vindoBem-vindo
a Uranoa Urano

Um deles chutou Um deles chutou 
uma bola com tudo uma bola com tudo 

para o espaço.para o espaço.

Uma outra vez, a Uma outra vez, a 
Mulher Tentacular Mulher Tentacular 
fez dois robôs.fez dois robôs.

O Robô Desentupidor O Robô Desentupidor 
bateu muito na bateu muito na 

Privada Turbo 2000.Privada Turbo 2000.

Será que essas Será que essas 
duas coisas  duas coisas  
estão desc estão desc 
conectadas?conectadas?



É o que os nossos É o que os nossos 
heróis estão prestes heróis estão prestes 
a descobrir!a descobrir!

Porque neste exato Porque neste exato 
momento...momento...

Eles estão viajando no Eles estão viajando no tempotempo  
para saber descobrir para saber descobrir todatoda    

a terrível verdade!a terrível verdade!

Ah, não!Ah, não! Lá vamos nós Lá vamos nós 
  de novo!  de novo!



1. JORGE E HAROLDO

Estes são Jorge Beard e Haroldo Hutchins. 

Jorge é o garoto da esquerda, de gravata e cabelo 

curtinho. Haroldo é o da direita, de camiseta e  

com um corte de cabelo esquisito. 

Lembre-se disso.
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Se você estiver meio perdido, não se preocupe,  

eles também estão. É que Jorge, Haroldo e 

o Capitão Cueca tinham acabado de viver 

uma aventura épica que começou na era dos 

dinossauros e terminou na escola deles — 

quarenta anos à frente. Agora, graças ao Melvin 

Sneedly (o gênio da fofoca) e à sua roupa de 

Superlula Fosforescente Máquina do Tempo, eles 

estavam voltando no tempo. Voltando para muito, 

muito, muito tempo atrás, para aquela época 

chata e antiquada chamada presente. 



Ah, quase me esqueci de um detalhe. Também 

viajavam com eles três ovos com pintinhas roxas 

e laranjas, que o pterodátilo, o Bolacha, havia 

botado. Bolacha, junto com o outro bichinho de 

estimação deles, o hamster biônico Sulu, tinha 

acabado de salvar o planeta e de criar a vida na 

Terra, tudo ao mesmo tempo.

Está vendo? Nada complicado, né?

A roupa Superlula Fosforescente Máquina do 

Tempo do Melvin zarpou dentro de uma bola 

de luz eletrificada em sentido contrário, para 

quarenta anos antes. 
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Jorge e Haroldo achavam que nunca mais teriamJorge e Haroldo achavam que nunca mais teriam  

medo de dar a descarga… Até um grande inimigomedo de dar a descarga… Até um grande inimigo    

voltar: a Privada Tvoltar: a Privada Turbo 2000. Depois de ter sidourbo 2000. Depois de ter sido    

expulsa da Texpulsa da Terra pelo Capitão Cueca, tudo o queerra pelo Capitão Cueca, tudo o que    

ela quer é se vingar e dominar o mundo!ela quer é se vingar e dominar o mundo!  

Dessa vez, a Privada está mais forte do que nunca,Dessa vez, a Privada está mais forte do que nunca,  

e nossos heróis vão ter que lutar intensamente parae nossos heróis vão ter que lutar intensamente para  

sobreviver — ao mesmo tempo que lidam com versõessobreviver — ao mesmo tempo que lidam com versões  

ddeles mesmos do passado, que estão no presente emeles mesmos do passado, que estão no presente em    

uma nova confusão temporal. Será que o Capitãouma nova confusão temporal. Será que o Capitão    

Cueca vai salvar o planeta mais uma vez?Cueca vai salvar o planeta mais uma vez?
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