
no halloween, quero ser a princesa 
merida, daquele filme, o “brave”.

pois! e um ves-
tido comprido de

veludo!

arranjávamos-te uma
cabeleira ruiva encara-

colada.

posso dar-te 
uma corzinha nas

bochechas.

e eu posso falar 
com sotaque escocês.
escuta só: trec ur

tret!

136

oh, isso
era tão
giro!

oh! e o 
pai pode
fazer-me 

um arco de
flechas!

glup! eu posso vestir-me de mãe 
ursa e seguir-te de casa em casa 

a proteger-te!

arranjas os mesmos 
doces com uma barba de
fuligem e uma camisa 
velha de flanela.

brindo ao fato
vagabundo.

clic

Jerry: No último halloween, cortei o lado esquerdo da barba e do bigode e fui a uma festa. Ninguém reparou. Para o ano, vou novamente de vaga-

bundo.
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que tal este?

brilha?
traz tiara, 

ceptro ou sapati-

nhos de cristal?

zoe, não é um vestido
de princesa.

então porque 
é que pões sequer  
a hipótese de 
o vestir?

uau! 
fantástico!

iá! alguém en-
carnou mesmo 
o espírito do
halloween.

preciso 
de dormir
e de fazer
uma remo-
delação.

obrigada. os miúdos
confundi-
ram-te

outra vez
com uma
zombie?

tenho umas quantas re-
gras para o “guloseima-

-ou-travessura” de amanhã.

não corremos, não gritamos
e mantemo-nos juntos…

perceberam?

porque é 
que eu ainda

tento?
ninguém vence
o poder dos

doces de graça.

bom, brilhar não brilha.

amanhã é 
halloween! 

uauuuuu!
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já podemos
comer dos
nossos
doces?

daqui a um minuto. vão tirar os 
fatos enquanto eu
os inspecciono.

pagar impos-
tos deve ser
parecido com

isto.

lá se vai outra vez
o nosso chocolate

preto.

hammie, porque é que tens o teu 
fato vestido?

fui fazer guloseima-
-ou-travessura em 

duas ruas a que não 
tínhamos ido.

mas o halloween foi ontem.

eu disse às pes-
soas que não
fui porque tu
te esqueceste.

quer dizer que agora pensam
todos que eu sou uma má mãe.

não! não!
não!

a mãe diz que
hoje lhe carre-
gaste nos bo-
tões todos.

onde é 
que é o
botão do
“sim”?

iá, e à conta
disso deram-me
uma tonelada de

guloseimas.

Rick: Tenho de admirar o engenho da ideia. E sofrer pela Wanda.
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