‘

HISTÓRIAS DA

CASA DA ÁRVORE
Uau . . .

TUDO COLORIDO!

São óculos
3D, Jack.

É uma
pegadinha?
Tudo continua
cinza,
igual aos
E não é
outros
livros.
assim que eles
funcionam.

Um visual
formidável!

Né?
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‘

HISTÓRIAS DA

CASA DA ÁRVORE
. . . And
tree house
adjacent!

Monster
pizza party at
Joe’s! LOOK
OUT!
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Why are
anchovies so
unpopular? They
are salty and
delicious.
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Jay Cooper, Christopher Mitten
e Anoosha Syed
Com ilustrações de

Veggie pies
and sarsaparilla!
BRING IT!
Tradução

Cassius Medauar
Sarsparilla!!
The problem
with anchovies, Quint,
is that they overpower pretty much
everything.
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Vejam só o
meu humor
iluminado e
desesperado.

Para Alyse.

— M.B.

Para os Grundy Outlaws: Angus, Syd, Noah,
Jak, Jake, Flynn e Hamish. Façam isso por
Silverwings. Façam isso pelo Phil e pela
gangue toda!
— D. H.
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Nenhuma festa é
igual às da meia-noite
porque elas começam
TARDE.

Festas da
meia-noite são
as melhores.

Deliciosas tortas
de marshmallow
saindo do forno!

Luzes de festa
a todo vapor!

Tô pronta pra
cortá-las!

Onze caixas
de som ligadas!
Vamos ter
música de festa.

Jogos de
tabuleiro
prontos!

Epa! Vocês
ouviram isso?
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CRASHH!!
S MAS

GRRRRRR!
Vocês estão
vendo isso?

Queria que a
gente tivesse
cortinas.

Hã, claro!
E ele vê a
gente.

Ei, me ofereci pra
costurar as cortinas!
Mas o Jack disse que
é coisa de velho!

Não. Falei que
elas me lembram
de gente velha.

1
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Isso é ruim.
Parece que
estamos presos.
Não estamos, não!
Sou corajosa e
vou lutar sozinha
com a fera.

Não. Desculpa,
Skaelka. Você não vai
ficar com toda a glória.
Vou esmurrar esse cara
com os punhos, e sem
precisar de ajuda.

É cedo demais,
mas ESTOU ansioso pra testar o
meu novo canhão
Adeus-Monstros.

Sai fora. Eu
falei primeiro
que lutaria
contra ele.

SOZINHO,
COMO UM
GRANDE HERÓI
SOLITÁRIO!

Então… eu vou
enfrentar esse
monstro!

Pessoal… QUAL É!
Não dá pra todo mundo
lutar sozinho e junto ao
mesmo tempo, pois o ponto
de lutar sozinho é, sabe,

Então, quem for
o mais corajoso deve
lutar contra o monstro.
E sou eu! Meu
machado já ceifou
muitas feras!

lutar sozinho.
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Melhor nem
saberem o que
eu já fiz.

Eu lutei contra
cem zumbis
na Batalha dos
Cem Zumbis!

O meu Fatiador
destruiu o Blargh.
Já espirrei mais
gosma verde que a
Nickelodeon!

A minha geringonça
de raios detonou
o peludão!
A Arma me
ajudou a detonar
os Ploonks!

3
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Pois é, todos
temos histórias
incríveis de luta contra
os monstros e
os zumbis…

Isso
vai ser
difícil…

Já sei! Uma batalha de
HISTÓRIAS! Quem contar
a história MAIS CORAJOSA
ganha e vai poder lutar contra
o monstro. Estilo solo.

Que ideia
idiota.

Iih!

Tá bom… vamos
lá, só pra resolver
isso logo.

SOLTA ISSO,
DIRK, seu
malvadão
dos socos.
4
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Não muito
tempo depois…
Vamos fazer
isso rápido. Não
sei o quanto a
casa da árvore
aguenta.

Eu não. Skaelka
vai ouvir as suas
histórias fracas
e então demolilas com a minha
própria!

Então, quem
começa?

Que tal começarmos
logo com a melhor
história… aí vocês já vão
saber o que terão que
enfrentar. Resumindo…

Quero dizer que
vou primeiro, se não
entenderam ainda. Vocês
entenderam? Acho que
entenderam, né?

Sim, já
entendemos,
Jack.

5
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ACOMPANHE JACK SULLIVAN E
OS NOVOS AMIGOS BACANAS EM…

PERIGO NO BEISEBOL!
BUM!
DEI A VOLTA
TODA! Foi uma
volta completa…

Mais um jogo do
Detonando Home Runs
no Beisebol e outra
vitória do Time Quack.
QUACK! QUACK!

Esse
nome é
idiota.

Não valeu!
O sol tava na
minha cara!

Escrito por
Opa, já é
de dia?
Ficamos
jogando a
noite toda?

Max Brallier
Ilustrado por

É fácil perder a
noção do tempo
no apocalipse,
meu amigo…

Xavier Bonet

Santa Chave de
fenda, me lembrei!
Pessoal! Sabem
que dia é hoje?

Pula!
6
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É o primeiro dia
da temporada
de beisebol!

Ou seria se,
vocês sabem…

SLHAACMO!ALHA!
C

Espera aí,
Quint. Você
gosta de
esportes?

Não gosto de esportes.
Gosto de um esporte.
BEISEBOL. Os placares, as
estatísticas avançadas, as
corridas. É glorioso…

Ops. Os monstros
estão ficando
inquietos de novo.

THO NK!K!
THONK!

THONK!

É cedo
demais,
demais
Thronn!

HSS. MAS TÔ
ENTEDIADO!!

7
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RTANdO
O
P
M
O
C
E
S
S
O
R
T
S
MON
TERRIVELMENTE

C RU N C H
C RA C K

Q U E B RA!
Não me corte ao
meio! Eu contenho
multidões.
LITERALMENTE!

WEEE!
VEM CÁ!

PUXAA,
PUX

Parece que eles
estão há um tempão
sem exercícios. Sei
bem como é…

NÃO, GRANDÃO.
CHEGA DE
ARREMESSOS.

EEI!
A saudade do
Quint pelo
beisebol me
deu uma ideia.
Uma ideia
brilhante que vai
fazer os monstros
se comportarem.

Vamos jogar
beisebol!
8
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e ao
enho
.
NTE!

Pouco depois…
Olááá! Oi!
Querem jogar
com a gente?

Jogar? É
algo rápido
e violento?

Não tão
violento.

Mas é
um ótimo
passatempo.

rRininGG!

Ao fim do
jogo, haverá
um grande
sacrifício?

AEEEE!

Melhor que isso.
Depois do jogo,
vamos ter uma…
FESTA DA
PIZZA!

Vivaaa!
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E bem
devagar
devagar.

É uma
tradição.

A EEEE!
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Noventa e sete
minutos depois…

Eu vou ser o técnico
durão, mas amável, que
detona vocês pra deixá-los
em forma. E vocês…
sejam vocês mesmos.

Essa é a sua mistura
dos filmes Se Brincar
o Bicho Morde,
Sujou… chegaram os
Bears e Uma Equipe
Muito Especial?

Talvez…

Não aguento mais
andar. Por que a
gente não joga no
velho campinho?

Porque vai ser um
jogo especial. Vamos
jogar no campo mais
incrível da região.

O de
Wakefield
High…

É mesmo.
Joguei um
torneio lá e é um
oficial.
campo oficial
Sabe, é menos
incrível do que
eu lembrava.

E menos
vazio
também.
Vejam!

Vejam só. É
a turma da
Pizza do Joe.
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Cuidado, humanos.
É o Burkin e os
caras do Stone
Burguer. Um bando
de resmungões.

Parem aí, sacos de
carne. O campo é
nosso. Pra sempre.

É coisa
nenhuma.

Eu como um
bando de
resmungões no
café da manhã…

Você come
biscoitinhos doces no
café, Jack. E eu já te
falei que é por isso
que você está sempre
cansado à tarde.

Desculpem,
vocês deram
azar hoje.

Sinto dizer que são vocês que estão
sem sorte, Burkin. A requisição do
uso do campo deve ser preenchida
48 horas antes, em pessoa, no
Centro de Serviços Comunitários e
Parques de Wakefield. Espero que
tenha preenchido, senão, caramba,
você vai ficar com cara de bobo.

Há! Vocês não
sabem de nada.
Tenho azar
todos os dias.
dias
Não se
preocupa,
Jack, eu
cuido disso…

beeeeeeEElLLlch!

Só você
consegue
transformar
uma luta
numa
chatice.

11
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Nenhum
monstro,
não importa o quão
grande, assustador ou
desinteressado com a
burocracia, vai impedir

E que tal…
UM CONTRA!
CONTRA Se
ganharem, o campo
é de vocês. Se
a gente ganhar,
mantemos o campo
e… outra coisa.

Sim! Claro!
A gente topa
qualquer coisa.

Acho que a gente
deveria saber o que
é essa “outra coisa”
antes de jogar.

a gente de
jogar aqui.

NÃO. NÃO
INTERESSA.
VAMOS JOGAR DE
QUALQUER JEITO.
Combinado?

É óbvio.
Senão…

Bom, Jack, agora
que já é tarde
demais pra fazer
alguma coisa,
ainda quero saber
qual é o prêmio.

Combinado.

Tá bom.

r o,
Suss u r
o…
r
r
u
s
sus

Quê? AS
NOSSAS
ALMAS?

AMANHÃ
DE MANHÃ.

12
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NA MANHÃ
SEGUINTE…

fizzz

C RA C K !

vio.
o…

gulp !

Vamos lá,
time!

!
h
c
n
cr u

O que a
gente vai
fazer?

NÃO
PERDER!

Eu
preferiria a
June como
treinadora.

Quando a
gente vai
fazer isso?

Porque quando
as coisas ficam
EM ALGUNS difíceis, o difícil
é sair delas.
MINUTOS.

E essa é uma frase
que me confunde,
porque sair pode
significar fugir, e não
é algo que pessoas
duronas fazem, mas
vocês entenderam.
Agora vamos
lá mostrar pra
esses malvadões
quem é a
gente.
gente

De acordo
total.

13
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GLOBLET!

Vou confirmar, mas
acho que vamos
usar a pontuação
simplificada.

Está treinando
os nossos rivais?
rivais

Quê?
como você
pôde?
pôde

Eles
acharam o
meu boné
legal.

Estamos
brigadas,
Globs.

De novo?
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Certo, pessoal,
tá na hora!
VAMOS JOGAR
BEISEBOL!
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Dezessete
minutos depois…
A coisa não
está indo como
imaginei…
UHUUU! 27

PONTOS
SABOROSOS.

ESTOU CORTANDO
ESSAS CRIATURAS
REDONDAS E IDIOTAS
NUMA VELOCIDADE
ALUCINANTE.

Chega!
Tempo!
TEMPO!

!!!
Skre e e e e

Ataque o
arremessador,
cara!

Não
mesmo.

15
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Sem acordo.
Isso não é
beisebol.

É beisebol, sim.
Mas é o beisebol
jogado na nossa
dimensão.
Parece o
Johnny Steve
falando…

Não é possível que
tenha um esporte
chamado beisebol na
dimensão de vocês
que tenha bases, bolas
e tacos, mas que seja
jogado diferente.

Ah, que
saudade daquela
coruja folgada.

As
chances
são
pequenas.

Ah, e por que
isso importa?
Vocês só estão
chateados
por estarem
perdendo.

Tá! A gente vai
jogar do seu jeito
e vamos ganhar!
Vamos lá, pessoal…

Isso iguala
as coisas!

16
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Bum! Ganhamos!
Pegamos vocês
de calças curtas,
monstros.

VITÓRIA
!

Você
decepcionou
a gente,
borrachudinha!

Você falou que
nos levaria à
vitória, chicletinho.
Por isso, vai pagar…
com a sua vida!

!
H
H
H
UV USS

U
BEM! E
TUDO O. ME
ACEIT IO COMO
!
TAR
VOLUN OOOOOOO
O
IBO

TR

sp hooo!

17
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Não se preocupa,
Globlet, estamos
indo. Desculpa ter
falado que a gente
estava brigada.

O
L
U
C
ET NTÁPRESA!
SU R

Globlet, está
tudo…

AAAAH!

18
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O que está
acontecendo?

Tô indo!

MUITAS COISAS
AO MESMO
TEMPO, JACK! É
ISSO QUE ESTÁ
ACONTECENDO!

Largue a
Globlet!
AGORA
MESMO, e
alguém me
ajude!

Ahh, tinha mesmo
que meter esse seu
tentáculo nisso? A
June está braaava!

Que estranho. O
monstro acha que a
Globlet é um animal
de estimação. Ou
um bebê.

19
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AI!

KRAKO!UUUUU!!
OOO

HAHAHA!
HAHAHA!
HEHEHE

Aahh, armas
armas,
não almas
almas.
Que alívio.

Essa é a
Monstruosidade.
Boa sorte em
resgatar a
sua amiga.

Mas a gente perdeu!!
Quer dizer que não
vamos ficar com as
armas deles! Mas a
gente precisa delas pra
NOS DEFENDER!
DEFENDER

A gente passa
em uma loja na
volta. Relaxa.

É mesmo. Mas
seria um saco
entregar as nossas
armas também.

Temos que descobrir
um jeito de livrar
a Globlet da
Monstruosidade.

Pessoal! Foco
Foco!
A Globlet tá
em perigo.

Se a Globlet estivEr
com a Monstruosidade
ao por do sol, vai
virar o brinquedinho
dela para sempre.
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Pessoal… É hora
das geringonças!
Ao trabalho…
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TENTATIVA #1!

FALHOU!

TENTATIVA #2!

FALHOU
!
Oops!

Isso vai
funcionar com
certeza! Segura
firme!

Fling!
21
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Ugh . . .

BLAM!

Bardle?
Como…

VOCÊ LUTA PELA
HONRA DA PIZZA DO
JOE, JACK. E OS
SEUS INIMIGOS?

Quê?

PELO QUE
ELES LUTAM?

TÁ BOM, JACK. OS
UNIFORMES DOS
MONSTROS. PENSE
NOS UNIFORMES!

Bardle, pare de falar
em enigmas pelo
menos uma vez!
vez
Você é o Bardle do
sonho, me dá logo a
sonho
resposta!

Humph!

Palácio do Cachorro-quente
do Herman!

Os
uniformes?

22
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Depois…

Vim buscar
a minha
amiga.

Bom, mais amiga
da June, na
verdade. Mas,
tipo, somos todos
amigos.

A Globlet e
eu não saímos
muito juntos.
Só acho que
a gente não
tem muitos
assuntos em
comum.

QUERE
O,
M
EEEIII, MONSTR
NOSSA OS A
O
TR
AMIGA
MONSTRO. MONS
FORA
DA S
DO GINGADO.
BARRI UA
GA!

Devolva a
Globlet agora,
e dá o fora
fora!

Mas talvez a gente
tenha. E talvez
a gente deva sair
mais juntos. E só
estou sendo…

AGORA!

23

10.06.22 [miolo] Os últimos jovens da Terra - casa da árvore.indd 23

10/06/2022 11:45:02

GRRRR!

RAURRR

DESVIA!
JUNE! Sabia
que você me
resgataria!

Ah, oi,
Jack.

Ele nem
usou as
engenhocas…

Ouviu o que eu
falei? Acha que
a gente deve sair
mais juntos?

Tô bem
assim.

MURO ARREBENTANDO!
24
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