
9

Condado de Lancaster. 
Pensilvânia.

Ei, idiota. 
Aonde cê pensa 

que vai?

HURRGH...?

É nisso que 
dá, amigão!
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lsso deve 
resolver.

A molecada deve 
ficar bem agora. 
Se não estiverem 
melhor amanhã, 

me liguem.

Foi mal 
pelo celeiro. 
Eu tentei--

Ei, garoto, 
que é que tá 

pegando?

?

Timmy caiu 
no poço? A casa 

pegou fogo?

Esse 
cachorro é 
de vocês?

Não, senhor. 
Nunca o vi.

Hmm.

Eu não 
entraria nesse 

bosque se fosse 
você. O povo fala que 

coisas estranhas 
acontecem 

por lá.

Ah, é?
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Devagar, 
Rin Tin Tin!

Eita!

Ei!

Ei! 
Cadê você, 

garoto?

Droga.

Não tô 
gostando desse 

barulho...
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?
Aaaggh! 

É o diabo!

E ele 
tem uma 
arma!

{snif snif}

Calma, 
pessoal. Seja 

lá o que ele for, 
não é uma 
ameaça.

Na verdade... 
ele tem um cheiro 
irritantemente 

nobre.

Bom, se a Dimpna 
diz que você é ok... 
então acho que 
você é ok.

Nossa, 
valeu.

Opa, Opa!

O diabo 
de shortinho 

com um 
trabuco do 

tamanho de um dogue 
alemão aparece do nada, 

e com uma cheiradinha aqui e 
outra ali cês já acham que 
         tá tudo bem?!

Posso guardar a 
arma, se for esse 

o problema.
Não liga pro Puguinho, 
ele só tá assustado. 

Que nem eu.

Err, na verdade, 
será que pode mesmo 

guardar a arma?
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Cês têm certeza 
de que não 

conhecem aquele 
cachorro?

Ele não é um 
dos nossos, 

Hellboy.

Também não é um cão sábio, 
senão teria respondido 

ao nosso chamado 
por ajuda.

Cão 
sábio?

lsso mesmo! Sabe, somos 
membros da Sociedade de Cães 

Sábios, juramos proteger 
e defender Burden Hill 

do... hã... hum...

Do 
paranormal.

É! Do 
mesmo jeito 

que você, 
Hellboy!

Na verdade, 
a gente ainda 

é aprendiz.

Os gatos 
também?

Hã, 
sim.

Tá. 
Saquei.
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Os corpos foram 
encontrados aqui. 
Três gatos, todos 
mortos em algum 

tipo de ritual.
Enquanto 

investigávamos o túnel, 
descobrimos uma entrada 

lacrada que levava 
colina adentro.

A Miranda achou que 
esse caminho poderia nos 

levar até a origem de todas 
as confusões que tivemos por 
aqui... Sabemos que, seja o que 

for, está em algum lugar 
subterrâneo.

Lógico 
que é.

Aham. 
É nossa mentora 

na Sociedade.

Miranda. Ela 
é uma desses 

tais Cães 
Sábios?

Ela foi avisar a 
Sociedade, mas isso já 

faz duas semanas e não 
tivemos nenhuma res-

posta até agora.

Ela ensinou a gente 
a preparar esse
 luminescente.

Tá 
vendo?

É, eu e o Jack 
ficamos muito bons 
nisso. Mas, na pri-
meira vez, queimei 

todo o pelo da 
minha bunda!

Dureza.

A entrada é 
por aqui.

Cuidado onde 
pisa. Tem cocô 

de rato.
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Eca, que 
muquifo! É pior 

do que a sua 
casa, Rex. Fala isso 

pros seus 
vermes, Pugs. 
Eu não vou te 

dar trela.

Viu, Hellboy? 
Os ratos 

passam por 
aqui.

Os buracos são pequenos 
demais pra mim e pro Órfão. 
Tem uma leve aura... 

um feitiço simples de
obstrução, provavel -
mente pra manter 
os adoles centes 

longe.

Já faz um 
bom tempo 

que não sou 
adolescente.

Pra 
trás.

Cruzes! 
Tá tentando 
acordar os 
mortos, é?

Fica quieto, 
Pugs.

Hmm. Não 
foram moleques 

que fizeram 
isso aqui.

Nem 
ratos. É 

mistério que 
não acaba 

mais...
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Caramba. 
Há quanto tempo 

isso tá aqui?

Difícil dizer. 
Parece que faz 
um tempão que 

não é usado.

Tem alguém 
aqui.

Mas aquela 
passagem parece 
ter sido cavada 
recentemente.

Ou 
alguma 
coisa.

Sabia que 
alguém ia 
falar isso.

O cheiro piora 
naquela direção.

Há um cheiro de 
morte no ar. Algo 

muito antigo.

Então é 
pra lá que 

a gente tem 
que ir, né? 

Tsc.

Meu Deus, dá pra 
parar com o chororô? 

Não é à toa que seu 
humano arrumou um 

filhotinho novo...

Ei, qual 
é, Rex?! 

Calma aí.

lsso é 
interessante.

Não acredito 
que pessoas 
viviam aqui 
embaixo.

Talvez ainda 
estejam por aqui. 

Talvez sejam 
fantasmas.

Ah, não 
fala isso, 

Jack!
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Embora eu 
ache que este lugar 

era habitado por 
idiotas.

Nunca se sabe. 
Talvez ele tenha 

razão.

Hmm. Ainda assim, 
aqui não é igual ao vagão 

lá em cima. Magia de
 verdade foi conjurada 

neste lugar.

Magia 
sombria.

Falando sério, 
você comeria 

isso? Digo, 
se estivesse 

morrendo 
de fome?

Acho que não. Quer 
dizer... tomara 

que não.

Ei, cadê o 
Pugs? lsso 

vai fazer ele 
vomit--

Ô, nervosinho! 
Saca só isso 

aqui!

Pra quê? 
Tem um investigador 

paranormal profissional 
logo ali. Pede pra ele 
ver essa bosta de 
rato ou seja lá--

MONSTRO!

Eita!

Golens-
caveira!
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Cês são um 
bando de malditos 
sorra teiros, né? Quero 

ver serem 
sorrateiros 

agora!

Cuidado! 
Eles expelem 
lama dos--

UGH!

Para com 
isso!

Socor-
ro!

Os 
monstros vão 

me pegar!

Socooor-
ro!

Ah, droga! 
Pugs!


