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Ninguém se lembra de quantas noites a invocação durou.

Ah, isso é 
loucura! Tô 

cansado de uivar 
até ficar com a 
garganta seca, 

toda noite, 
por nada.

“Três 
devem uivar 
com força à 
meia-noite.”

Ah, não! 
Meu vô me 

disse quando eu 
era filhote…

Talvez a gente 
esteja fazendo 

errado.

Por outro lado, eles 
sacrificaram o vovô 

no dia seguinte.

Qual é o  
problema?

Eu ouvi 
o chamado 
de vocês.

Snif, snif! 
Ei! Pessoal… 

    olhem!
Cala a 

boca, gato, 
a não ser que 
queira perder 

algumas 
 vidas!

Na minha opinião, 
cês são um bando 

de idiotas. Ninguém 
nunca ouviu falar 
de um Cão Sábio. 
Tipo, cês lambem 

o próprio--

Alguns dizem que foram cinco, outros insistem que ele chegou 
logo após o primeiro chamado.

É compreensível, considerando que cães não são 
conhecidos por terem uma noção de tempo muito apurada.
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Porque ela é 
assombrada.

Mas ainda 
não consegui dormir 
nenhuma noite nela.

Ele precisa 
desespera-
damente da 
sua ajuda.Ah, vai 

correr atrás 
do próprio 
rabo, vai.

Cai fora, 
bafo de 

rato. lsso 
é assunto 

canino.

O quintal 
dele é logo 

ali! Me 
segue!

Esse é 
Jack, o meu 

amigo.

Estamos 
muito honrados 

por estar em 
sua presença.

Obrigado 
por vir, 
senhor.

Certo… 
veja bem, 

senhor… minha 
família se 

mudou pra cá no 
verão passado. 

Eles construíram 
uma casa pra 

mim. Uma casa 
maravilhosa, 
 diga-se de 

   passagem.

Hmm… Então, 
Jack, o que posso 
fazer por você?

Onde posso 
encontrá-lo?

Hmm.

Puguinho!

Ele é pirado! 
Disse que tem um 

cachorro morto morando 
no quintal dele!

B-bem, senhor, 
é o nosso amigo 
Jack. Ele… bem, 
é muito difícil 
de explicar--
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Sim, bem, 
é possível que 

tenha acontecido 
uma grande tragédia 
aqui. De fato, sinto 
um ponto frio, o que 

costuma indicar uma 
alma penada.

Pessoal! Por 
favor, não escutem 

essa tonta!

Não tô, não! 
Só quero uma 
noite de sono 

decente!

Jack está 
me dizendo que 
precisa de mais 

carinho. Mais 
atenção.

Mas os sons 
não pararam. Só 
ficaram piores. 
Tenho medo de 

dormir na minha 
casa. Até quando 

chove!

Ele estava acabado, 
senhor. Foi aí que fizemos 
uma reunião e decidimos 

pedir ajuda.

“Meus donos também não. Pensaram que eu tava doente. 
Três veterinários não conseguiram achar nada 
de errado comigo. Já a imbecil psicóloga de animais achou 
um monte de coisa…”

Ah, cês 
dois devem tá 

comendo da mesma 
tigela. Já andei pela 

vizinhança várias vezes 
e nunca ouvi nada 

tão maluco 
assim!

Foi 
horrível.

Também ouvi o choro, 
da casa ao lado…

Ah, aposto 
que era 

só a casa 
rangendo. Quieto, 

Pugs.

“No começo, achei que tava tendo um pesadelo… 
ou que tinha comido alguma coisa estragada. 
Mas toda noite acontecia igual."

Daí comecei a sentir cheiros e a 
ouvir coisas, tipo um cachorro 

                    chorando.

Certo, hã… Primeiro ela 
ficou fria. Muito, muito 

fria, até em noites 
quentes.

Sniff, snif! 
Continue. Estou 

ouvindo.
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Hmm… 
não. Não 
precisa.

É, bem, reais ou 
não, se encontrar um 
fantasma, eu mordo. 

Não tenho medo!

Você 
pareceria 
um herói.

Posso matar 
uma toupeira ou um 

guaxinim e jogar 
no buraco.

Hmm… meus donos 
não vão gostar 
disso. Eles são 

muito cuidadosos 
com o quintal.

Temos que cavar o 
ponto frio. O problema 
está debaixo da casa. 

Sem dúvida.

Cês tão com vermes, é? 
Fantasmas não existem! É tudo 

boato. Histórias que contam 
pros filhotes no canil pra 

que não saiam à noite.

Q-quer dizer 
um fantasma? Um 
f-fantasma morto 

de verdade?

É raiva. Só 
pode ser! Cês tão 
completamente 

malucos!

Não 
se preocupe, 

garoto, tudo vai 
acabar em 
breve.

Eita. 
Pera aí. Tô 

vendo alguma 
coisa.

Oh. Hã, 
desculpa, 

Campeão… tô 
nervoso.

Branquelo, 
poderia, por favor, parar 

de cheirar meu traseiro? 
Estou trabalhando 

aqui!

…a terra revelou um de seus 
segredos.

Então eles cavaram 
fundo a terra fria pelo 

que pareceu horas. 
E, quando estavam 

prestes a desistir…
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Rex! 
Espera!

Eeeepa!

Mas 
que--?!

Aaaah. 
Eca. Talvez 

tenha alguma 
identificação.

Tem uma 
coleira também! 

Para de babar, 
seu animal estúpido. 

São ossos de 
cachorro.

Uau! Ossos! 
Um montão de 

ossos! Meu Deus 
meu Deus meu 

Deus!
…Trixie.

O nome 
dela era…       Velha. 

Deve ter uns 
cinquenta 

anos.

Snif.

Hmm. Temos que 
fazer uma invocação para 
libertar o espírito. Sem o 

doberman, vamos precisar de 
mais um par de patas para 

completar o círculo.

Se mijou 
todo, claro, 
mas ficou 

firme.

Diabo, até o 
Branquelo ficou 

firme aqui. 

Maldito! Correu que 
nem um esquilo!

Não acha 
que ficou 

meio frio de 
repente?
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Minha 
cauda dormiu 
Já faz uma 

hora!

Por quanto 
tempo temos que 

ficar aqui? Não escutou? 
Ele falou pra ficar 

quieto, gato.

O espírito dela já 
devia ter se manifestado 

a essa altura.

Não tem problema. 
O ritual não está 

funcionando. 

Ah, é? 
Que tipo de 
solavanco?

Às vezes, eles 
precisam de um bom 

solavanco. Algo que dê 
uma boa chacoalhada, 

por assim dizer.

OPA! 
ei!

  Ei! ftt!
  ftt!

Desse 
tipo.

Ah, eu 
e minha 

curiosidade 
idiota. 

Ai.

...
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Nós 
queremos 

ajudar.

Você 
está entre 

amigos.

Está 
tudo bem, 

Trixie.

Consegue se lembrar 
de como chegou aqui?
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Enterraram seus restos 
mortais em silêncio. Sim, senhor. 

E obrigado, 
senhor.

Acho que devemos ir 
pra casa agora, antes 

que a tempestade 
piore.

Você não terá 
mais problemas. 
Essa casinha de 
cachorro está 

limpa.

Ninguém disse nada depois 
que ela se foi.

Eles voltaram para seus lares e esconderijos, pensando se tudo  
havia sido apenas um sonho.

Pensando em como será o dia em 
que a Cachorra Preta também vier 
buscar suas almas.

Mas Jack só conseguia pensar 
em dormir.

Tá bom, 
pode vir.

E em como era maravilhoso ter 
sua casa de volta.


