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CASA DA KIM
27 DE SETEMBRO

feliz 
aniversário, 

lindo.
como 
é ser 

oficialmente 
idoso?

(um mês mais nova)
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senhoras 
e senhores, 

tenho um 
comunicado 

a fazer!

eu, scott 
pilgrim, vou ser 
a melhor pessoa 

de 24 anos... 
de todos os 

tempos!

 SCOTT PILGRIM
WINS

SEU ANIVERSÁRIO!

E ENTÃO.
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A PRECIOSA 
VIDINHA

O NOVO APARTAMENTO DE JULIE
um loft que fica onde antigamente funcionava um 
depósito ou coisa do tipo. Julie divide o apartamento 
com outras três garotas porque, apesar de custar  
bem caro, elas sabiam que seria um lugar ótimo 
para fazer as festas mais legais.
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olha, 
eu pensei 
que nunca 

fosse 
dizer isso, 

mas...

    ... acho
     que tô    
     ficando
cansado de

festas 
temáticas.

nem me 
fala.
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vejamos,
festa das 

prostitutas 
e cafetões 

subaquáticos, 
festa dos políticos 
canadenses de 1972 

que, na verdade,
 eram o batman, 

e aquela 
última...

aquela 
foi o 

halloween, 
então acho 
que tudo 

bem.

e essa 
é o 

quê?

é a minha 
festa do dia 

mexicano 
dos mortos, 
retardado. dia 

de los 
muertos!
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putz, julie, 
desde que 

você mudou 
pra cá a coisa 

desandou.

pois é, da 
próxima vez 
vou pensar 

melhor
 antes de te 

convidar.

que seja...

a roupa 
dela não tem 

nada a ver 
com o tema. 
que festa 

chata.

imagina 
se ela não 
tivesse te   

  convidado. 
o que você 

faria?

sem comida 
mexicana, sem 
mortos-vivos 

taradões... 
você perderia 
um verdadeiro 

banquete 
cultural.

ééé, pelo 
menos ela 
tenta, né.

tenta 
fazer 

a gente 
passar 

vergonha, 
isso sim.
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preciso 
tomar um ar. 
a burrice por 

aqui tá me 
dando vontade 
de desmaiar.

espera aí... 
tô vendo 
uns ex- 

-namorados.

no plural?
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KYLE K.
(LINDO E 
CANALHA)

ken k.
(narciso 
em pessoa)

kyle 
katayanagi e 

o irmão dele, 
ken. os   
gêmeos.

o que eles 
estão 

fazendo 
aqui?

que tal 
perguntar 
isso pra 

eles?
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... olá, 
meninos.

 minha 
nossa. é 
a ramona 
flowers.

que ótimo. 
você está 
sozinha?

ela está 
comigo.

então você 
deve ser... o 
spot pilgrim.

hã... é 
scott.

“spot” 
não é nem 
nome, ken.

a não
ser, tipo, 

pra 
cachorro. 
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ah, perdão. 
o inglês 

não é nosso 
primeiro 

idioma, sabe?

então vocês 
vieram pra 
brigar ou 

o quê?

brigar? você 
pensa que nós 
somos o quê, 
selvagens?

ok... fiquei 
confuso.
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robot-01
entrou

na festa!

ei...
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você está bem 
estilosa hoje, 
ramona. muito 

avant-chic.
é 

halloween.

você está... 
saudável.

já se adaptou 
à cidade? acho 

que nunca vimos 
o seu cabelo 
tão comprido.

bom, eu ainda 
preciso 

tomar um ar, 
então mais 

tarde a gente 
conversa 
com os 

senhores.

acho que 
não fomos... 

apresentados.
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