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  E aí, cachorrada! 
Aqui são seus velhos 
amigos, Jorge  
 e Haroldo! E aí? 

Estamos no quinto ano 
agora, isso quer dizer 

que somos muito maduros!

E profundos! 

As pessoas sempre perguntam pra gente: “Cavalheiros, 
vocês não sentem falta dos tempos de risadas e de   
  diversão de sua infância?”. 

Infelizmente, embora  
nos lembremos de nossa 
juventude inocente com 

muito carinho…  

… sabemos 
que ela 
jamais  

 voltará. 
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  Pois somos muito 
profundos. E maduros   
 também. É verdade, 

pura verdade!!! 

Como um homem 
muito sábio* disse   

   certa   vez…  

*Haroldo 

“A iluminação não é 
meramente um desejo… 

mas sim um ônus!” 

Hihi! 

Que foi? Você disse 
ânus! 
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Mas, enfim, a gente andou lendo este 
   livro muito legal… 

O chamado 
selvagem 

O chamado 
selvagem Jack 

London Jack 
London

… e ele nos inspirou a 
escrever uma nova 

história do Homem-Cão!!! 

Então, prepare-se para 
mais uma aventura 
épica gloriosamente 

descomunal!!! 

Mas antes… … vamos recapitular  
nossa história até aqui 

Vire a página…  
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Um dia, um policial 
e seu cachorro… 

… se machucaram 
numa explosão! 

Eles foram levados  
para o hospital…  

… onde o médico deu 
notícias megatristes: 

Buá!  
Buá! 

Sinto muito, policial, 
mas sua cabeça  
está morrendo! 

Que droga, cara!!! 

III-ÓÓÓ-III-ÓÓÓ 
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E seu corpo também está 
morrendo, cãozinho  
 policial. 

Mas a moça 
enfermeira teve 
uma ótima ideia. 

Ei!

Vamos costurar 
a cabeça do cão no 
corpo do policial!!! 

 Boa ideia, moça  
 enfermeira, você é     

           genial!!!

Viva! 

Então eles  fizeram uma gra nde operação…  

CAIM

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

O Homem-cão tem três aliados incríveis: 
Sara
(muito 

inteligente) Chefe
(muito 

“chefiador”) Zuzu
(muito 

corajosa) 

Pepê
(muito 

malvado) 

chefe

… e um inimigo terrível. 
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Mas o coração 
malvado do Pepê está 
começando a mudar…  

Pepezinho
(muito 

bonzinho) 

… por causa 
de um gatinho. 

Pepezinho mora 
com o Homem-Cão…  

… e seu 
extraordinário amigo 

robô, o Formigão. 

Na maior parte 
do tempo, eles são 
uma família…  

… mas, às vezes, 
são super-heróis. 

c

Homem-Cão
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Pouco tempo atrás, três novos vilões 
malvados apareceram na cidade…  

Eles se 
autodenominavam 

“Os Pulgas” 

Não, nada 
disso! 

Sim, isso mesmo!!! 

E da última vez que os 
vimos eles tinham sido 
reduzidos ao tamanho 

de pulgas de verdade! 

Eles podem estar 
escondidos em 

qualquer lugar! 
coça coça

coça
coça
coça

coça

coça

Isso parece um  
  trabalho para os

C

R

COÇA

COÇA

Mico 
(mau) 

Jaca 
(malvado) 

 Porquinho 
(pior de todos) 
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Entrega importante  
 para o chefe!!! 

Entrega importante  
 para o chefe!!! 

chefe chefe

Ô, chefe!!! 

Oi, chefe! Eu tenho uma 
entrega importan… hã… 

Entrega importante

Entrega 

importante

chefe
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chefe
chefe

 É melhor bater na 
porta na próxima 

vez que  for  
entrar na minha 

    sala!   

Nós estávamos fazendo 
coisas importantes de 

   policial!!! 

Dá isso aqui!!! 

Entrega 
importante

Agora vaza! 
Foi mal, 
chefe! 

E não bata 
  a…  

porta. 

 p e g a

Entrega importante

chefe
chefe

chefe chefe


