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E aí, 
pessoal?      
  Jorge e 
Haroldo na 

área!

Fala 
aí, 

cachor-
 rada!

Estamos no quinto  
 ano agora, o que  
quer dizer que 
somos muito 
maduros! E 

profun- 
dos!

Acho que vou  
deixar o bigode!

Eu 
também!

LEGAL!
Mas… Toda essa 
profundidade e 
maturidade nos 
cobra um preço 
alto.

Nos bastidores

 risc risc risc ris
c risc
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Senhor das Moscas 
NÃO É a mesma coisa que 

Senhor dos Anéis!!!

Não é? NÃO!!!

Por isso que eu 
fui mal na prova!

Poft!

Nossa nova professora 
faz a gente ler    
LITERATURA  
CLÁSSICA!

Senho
r 

das 
Moscas

Senhor 
das 

Moscas
Senhor 

das 
Moscas

Por sorte, todos 
esses livros têm 
sido muito bons.

Não acha, 
Haroldo?

  Bom, 
hum…

Na verdade, eu 
não li Senhor 
das Moscas 
até o final.

O QUÊ?

Mas fica tranquilo! 
Eu vi todos os filmes 

várias vezes!!!

QUAIS   
 filmes?

Você sabe:
   “Meu   
 precioso!”.

William 

Goldin
g
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Bom, eu li, e esse livro 
me inspirou a escrever 

uma nova história  
do Homem-Cão.

É uma história 
sobre selvageria…

… um conto sobre 
consequências…

 … um olhar profundo 
sobre as estruturas 
da moralidade…

… e um anel para 
mandar em todo mundo!

Mas, antes de começar, 
vamos recapitular nossa 

história até aqui…

BE 

BE 

BE

por Jorge e Haroldo

Um dia, um 
policial e seu 
cachorro…

… se machucaram 
numa explosão!

No hospital, o médico deu notícias 
megatristes:

Buá!

 Sinto muito, mas o seu corpo   
  está morrendo.

E sua cabeça também  
está morrendo, policial!!!

Droga!!!

BE 

tapa!
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Mas, quando  
tudo parecia perdido, 
a moça enfermeira 

teve uma ideia.

Vamos costurar a 
cabeça do cão no 
corpo do policial!

O.k., moça 
enfermeira!

Então eles 
fizeram isso.

Logo, a mais nova sensação do combate  
ao crime estava à solta.

Ao longo do tempo, o Homem-Cão  
fez muitos bons amigos.

Chefe

Zuzu: a melhor  
poodle do mundo

Sara Hatoff: a 
melhor repórter  

do mundo

Chefe: o melhor 
chefe do mundo

Nosso 
herói

… e um 
inimigo 
terrível!

por ser um bobão

PEPÊ
O gato mais 

malvado do mundo

Há pouco tempo,  
Pepê tentou  
fazer um clone  
de si mesmo…

Eu vou fazer um baita  
      vilão malvado,  

         igualzinho a mim!

DNA Ligar
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… mas, em vez disso, 
saiu um lindo gatinho 
que não tinha nada  
a ver com ele.

 Pepezinho: o 
melhor gatinho 

do mundo

Papai!

A vida de Pepezinho 
começou triste…

… mas não ficou  
triste por muito  

tempo.

Pepezinho ganhou uma família.
taptaptap

Beija
Beija

Beija

Formigão: o melhor 
robô amigão do mundo

E este é um 
bom lugar 
para se 
começar.

Homem-Cão

DOA-SE UM 
GATINHO

DOA-SE UM 
GATINHO

  Homem-Cão

  Homem-Cão
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Uma manhã, na casa 
do Homem-Cão…

… Pepezinho e Formigão 
trabalhavam duro.

Bom, já terminei de reprogramar 
o Au-automóvel!

Agora está superfácil 
      de controlar!

Como está ficando a rampa 
hidráulica do telhado? DEMAIS!!! Estou ansioso para que  

o Homem-Cão veja!

  Homem-Cão

  Homem-Cão

  Homem-Cão
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Nós nos chamamos de 
Os Superamigos!

Salão  
de Jogos

Bom dia,  
Homem-Cão!!!

Olha só o que eu e o 
Formigão fizemos!

Transformamos  
 o Salão de Jogos  
no clube mais legal  

de TODOS!!!

Nós três estamos  
num clubinho, tá?

Na maior parte do 
tempo, nós seremos  
só nós mesmos…

… mas quando o perigo   
  mostrar sua cara  
   feia…

… seremos super- 
-heróis!!!

Olha! Eu até fiz uma 
capa pro Formigão!

R

E eu fiz uma máscara  
de Vire o Game para ele!

plic pléc plic
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É só colar aqui…

Mas se você virar    
 assim…

… ele fica feliz!

Ele ficou tão diferente.    
 Nem dá pra saber  
 que é ele!!!

Então, eu vou ser o 
Supergatinho e você vai  

ser o Cãovaleiro  
das Trevas…

… e o Formigão vai  
ser o Raiozão!

R

Vai ser tããããão  
legal!

Ah! Tá na hora do 
café da manhã!

Comida de gato com 
leite pra mim…

… comida de cachorro  
com molho de carne  

pra você…

… e parafusos e porcas 
com óleo de motor  
para o Formigão!

Parafusos 
e porcas 

sabor uva
Óleo

plic p l éc plic

p l ic pléc plic pléc

… e agora ele 
está bravo, viu?



Já sei! Vamos comer num  
Vire o Game!

É uma parte importante deste  
café da manhã nutritivo!

Apres
entando

Primeiro, ponha a mão esquerda 
dentro da linha pontilhada onde 
está escrito “Mão esquerda 
aqui”. Mantenha o livro
DEITADO e aberto!

Agora vire rapidamente  
a página da direita de um 
lado para o outro até que  
a figura pareça se mexer.

Segure a folha da direita 
com o dedão direito de um lado e 
o indicador do outro (dentro da  

linha pontilhada onde se lê  
“Dedão direito aqui”).

Passo 1

Passo 3

Passo 2

(Para mais diversão, faça seus próprios efeitos sonoros!)


