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Nos Bastidores

    Fala,      
 cachorrada!
   Nós somos 
Jorge e Haroldo!

É isso 
aí !

Como vocês devem 
lembrar, estamos no 
quinto ano agora.

Isso quer dizer que 
somos muito maduros!

E profundos  
  também,        
pessoal!

A leste    do  Éden

Mas, enfim, a 
nova professora 

tem nos mandado 
ler um monte de 
livros antigos.
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Ora, mas que 
 livro esplêndido, 

meu caro!

Deixe-me ajustar meu
 monóculo para que eu
possa assimilar sua 
 essência mais   
   profundamente!

Isso não são monóculos! 
São lacres de garrafas 

de plástico!

Que foi? Não 
podemos usar 

nossa 
imaginação?

 Enfim, A leste do Éden 
 é um livro muito legal   
 sobre o bem e o mal 
 e coisa e tal.

Ele nos inspirou       
      demais!

A leste    
do  

Éden

A lest
e    

A leste
    

John 
Steinbeck A leste  

 
do

Éden
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É um conto sobre 
o bem…

… um conto sobre 
o mal…

… e um conto sobre coisa e tal! Mas antes de 
começar vamos 

recapitular 
nossa história 

até aqui…

Então nós começamos a trabalhar numa 
nova história do Homem-Cão!

O Homem-Cão e 
o Supergatinho



… e sobre esperança.
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Um dia, um policial 
          e seu cão…

No hospital, o 
médico deu notícias 

megatristes.

Sua cabeça está 
morrendo, policial.

Buá!

Caim,   
 caim.

Droga!

… se machucaram 
numa explosão!

E o seu corpo está 
morrendo, cão!

Mas a moça 
enfermeira teve 
uma ótima ideia!
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 Vamos costurar a cabeça   
  do cão no corpo do  
 policial!!!

Você é 
genial!

Viva!

Então eles fizeram 
uma grande 
operação.

E como um guerreiro forjado 
     na adversidade…

… um novo herói emergiu das cinzas!
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Ao longo do tempo, o Homem-Cão fez muitos 
bons amigos…

Chefe: 
o melhor 
chefe do 
mundoZuzu: a melhor 

poodle do mundo

Pepê: o gato mais 
malvado do mundo

Sara 
Hatoff: 
a melhor 
repórter
do mundo

… e um 
 inimigo 
terrível.

Vou 
te pegar,  

 Homem-Cão… 
nem que seja 
a última coisa 
que eu faça!

Em nossa última história, 
Pepê tentou fazer 
um clone de si mesmo.

chefe

VC Q Clona
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Mas saiu um filhote.

As coisas iam de mal… … a pior.

Mas numa 
noite de sorte, 
tudo mudou.

DOA-
SE U

M 

GATI
NHO

DOA-SE UM 
GATINHO

ENTRADA 
DO DNA

LIGAR
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Pepezinho encontrou um novo lar…

… porém, 
conseguirá 
fugir do  
próprio 
destino?

DOA-SE UM 
GATINHO

  Homem-Cão

por Jorge e Haroldo
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Uma manhã 
bem cedo…

  Homem-Cão

  Homem-Cão
  Homem-Cão
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DOA-SE UM 
GATINHO
RM
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Bom dia, Homem-Cão!

Homem-Cão!

 Estou consertando
 meu robô, 
o Formigão!



17

chefe

  Sou eu, o chefe! Você 
             está             

             atrasado      
              de novo!

Ô de casa!!!


