CAPÍTULO 1
GEORGE E HAROLD

Venham conhecer o George Beard
e o Harold Hutchins. O George é o miúdo
da esquerda, o de gravata. O Harold é o da
direita, de T-shirt e cabelo despenteado.
Não se esqueçam.
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O George e o Harold eram os melhores
amigos um do outro. Tinham imenso em
comum. Eram vizinhos e andavam ambos
no quarto ano, na Escola Primária Jerome
Horwitz.
O George e o Harold eram habitualmente
miúdos muito responsáveis, isto é, quando
alguma coisa de mal acontecia, quase
sempre eram eles os responsáveis.
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Mas não fiquem com má opinião
acerca destes dois. A verdade é que o
George e o Harold eram muito bons
rapazes. Independentemente do que toda
a gente pensava, eles eram bons, doces e
amorosos... Bem, OK, talvez não fossem
assim tão doces e amorosos, mas nem por
isso deixavam de ser bons.

Acontece que o George e o Harold
tinham ambos uma «veia asneirenta»
muito comprida. E, geralmente, essa veia
era difícil de controlar. Às vezes metia-os
em sarilhos. E uma vez meteu-os num
grande, GRANDE sarilho.
Mas antes de poder contar-vos essa
história, tenho de vos contar outra
primeiro.

CAPÍTULO 2
CASA DA ÁRVORE COMIX,
INC.

Depois de passarem o dia a dizer piadas,
a pregar partidas e a causar confusão na
escola, o George e o Harold corriam para
o quintal do George e instalavam-se na
velha casa da árvore. Dentro da casa havia
duas grandes cadeiras fofas e gastas, uma
mesa, um armário a abarrotar de doces
e uma caixa fechada a cadeado cheia de
lápis, canetas e resmas e resmas de papel.
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Ora bem, o Harold gostava de desenhar
e o George adorava inventar histórias.
Juntos, os dois rapazes passavam horas
e horas a escrever e a desenhar banda
desenhada.
Ao longo dos anos, foram criando
centenas de bandas desenhadas em que
participavam dúzias de heróis por eles
inventados. Primeiro, foi o «Homem Cão»
e, a seguir, «Timmy, a Retrete Falante»
e a inesquecível «A Incrível Mulher Vaca».
Mas o maior dos super-heróis que
inventaram foi «O Incrível Capitão
Cuecas».

Foi o George quem teve a ideia.
— A maior parte dos super-heróis
parece que anda por aí em roupa interior
— disse ele. — Mas este tipo anda mesmo
por aí em roupa interior!
Os dois rapazes fartaram-se de rir.
— Boa — disse o Harold. — Ele até
podia usar o poder do elástico nas suas
lutas!
O George e o Harold passavam tardes
inteiras a escrever e a desenhar as
aventuras do Capitão Cuecas. Era o mais
fixe dos heróis que tinham inventado!

Por sorte, o secretário da Escola
Primária Jerome Horwitz tinha demasiado
que fazer para se preocupar com a
máquina de fotocópias. E, por isso, sempre
que tinham oportunidade, o Harold e o
George escapuliam-se para o gabinete dele
e faziam centenas de cópias da sua última
aventura do Capitão Cuecas.
À saída da escola, vendiam as suas bandas
desenhadas no recreio a 50 cêntimos cada
cópia.

CAPÍTULO 3
AS AVENTURAS
DO CAPITÃO CUECAS

Texto de George Beard
desenhos de Harold Hutchins
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O Capitão Cuecas
era mais rápido do que
um cós elástico voador...
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E capaz de saltar por
cima de edifícios
altos sem precisar
de alavancas.

Noite e dia, o Capitão Cuecas
velava sobre a cidade, lutando

pela verdade,
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e por tudo
quanto era pré-lavado e macio
como algodão.
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Então o Capitão
Cuecas desatou
a fugir. O Naco
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foi atrás
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Até que, por fim, o Naco Incomestível ficou demasiado
cansado e cheio de sede para conseguir correr atrás
do Capitão Cuecas.
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Não percam a próxima
excitante aventura:

CAPITÃO CUECAS
e o

ATAQUE DAS
SANITAS FALANTES
Em breve, num recreio
perto de si.

CASA DA ÁRVORE
COMIX, INC.

ACERCA DO
AUTOR‑ ILUSTRADOR
Quando era criancı a, Dav Pilkey foi
diagnosticado com PHDA (Perturbacı ão
de Hiperatividade com De’ fice de
Atencı ão) e dislexia. Perturbava tanto
as aulas que todos os dias os
professores o obrigavam a sentar-se
no corredor. Felizmente, Dav adorava
desenhar e inventar histo’ rias e por isso
aproveitava o tempo que aı’ passava
a criar as suas pro’ prias bandas
desenhadas – foi o que aconteceu com
as primeiras aventuras do Homem-Cão
e do Capitão Cuecas.
Na faculdade, Dav conheceu um
professor que o incentivou a ilustrar e a
escrever. Em 1986 venceu uma competicı ão

nacional e o pre’ mio foi a publicacı ão do
seu primeiro livro, World War Won. Fez
muitos outros livros antes de receber,
em 1998, a Medalha de Jovens Leitores
da Califo’ rnia por Dog Breath, publicado
pela primeira vez em 1994, e em 1997
ganhou a Mencı ão Honrosa Caldecott,
pelo livro The Paperboy.
As Aventuras do Superbebe’ Fraldinha,
publicado em 2002, foi a primeira
novela gra’ fica subproduto da se’ rie
Capitão Cuecas e apareceu em 6.o lugar
na lista de livros bestsellers do USA
Today (tanto adultos como juvenis),
tendo sido igualmente bestseller do
New York Times. Seguiram-se As
Aventuras de Bonk e Cronk: Homens das
Cavernas do Kung-Futuro e Super Diaper
Baby 2: The Invasion of the Potty
Snatchers, ambos bestsellers do USA
Today. O estilo original destas novelas
gra’ ficas pretende desenvolver nas
criancı as uma criatividade desinibida.
As suas histo’ rias são parcialmente
autobiogra’ ficas e exploram temas
universais que celebram a amizade,
a tolerância e o triunfo da bondade.
Dav adora passear de caiaque com
a mulher na zona noroeste do Pacı’ fico.

