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Em uma casa na Rua Harmonia... 



Amor! Tenho uma notícia estrondosa! 
Hoje a noite contaram que haverá uma  

festa de arromba que o bairro inteiro não  
vai dormir! 

Puta merda! 
Na casa de quem? 

No vizinho chato, que é chatérrimo  
que não convidou ninguém da 

vizinhança! 



Como você sabe  
que  ninguém foi 
convidado, hein 

Cecília? 

Quando eu estava chegando 
uma amiga que mora três casas 

depois da nossa disse que os  
convidados receberam convites 

com senha para evitar  
penetras!! 

Nossa! 
Festa com convite... 

acho que não vai dar... 
mas só se... 



INVADIR A 
FESTA!!!??? 



Você tem alguma ideia 
como invadir a festa? 

Não... não tenho... 



Ah! Parece que 
a festa é a 
fantasia... 

Ah... então  
eu vou fantasiado! Eles não 
vão saber se me convidaram 

ou não. 



VOU FANTASIADA 
TAMBÉM!!!! 



Eu vou de  
ORRO! 

E você? 



Nesse momento toca a campainha... 



Tem gente aí, 
Epitácio... 

quem será? 

O vizinho, 
Dilson e a sua 
esposa Marina 



Vocês foram 
convidados? 

Fomos 

convidados 

para quê? 



Convidados 
para a festa 

que vai ter na 
casa 333. 

Nós não fomos 
convidados, mas... 

PODEMOS 
IMPROVISAR!!! 



Improvisar 
como? 

Estamos bolando 
uma estratégia!!! 

Estratégia 
de que? 



Estamos pensando 
em INVADIR a festa! 
Eu vou de ZORRO e a 
minha mulher de... 

Sei lá... 



NUA!! 



Ha! 

Ha! 
Ha! 

Ha! 
Ha! 

Ha! 

Ha! 



Não riam... eu 
estou falando 
muito sério! 

De fato...  é... 
todos nus... 



Com esse tempo? Sem 
roupa não dá! Está frio! 



Não tem problema 
nenhum. Faz antes um 

aquecimento!!! 



Ginástica? 

Não, não... estou pensando 
em outra coisa... 

Que coisa? 



Andar? 

Correr? 

Um chá? 

Leite quente? 



Schnaps? Whisky? 

CLARO!!!!!! 
whisky, vinho, schnaps, 

caipirinha, campari, 
vodka, gin, tequila,  

rabo de galo... 
qualquer coisa 
alcoólica!!!!! 



Além de beber 
vamos dançar 
para dar mais 
adrenalina! 



Mesmo assim... 
Nós vamos? 



Vamos fazer a 
NOSSA festinha! 

O que vocês 
acham? 

AI, QUE BOA 
IDEIA!!! 



Nós podemos 
fazer um 

poquerzinho. 
Com as bebidas, 

será perfeito! 

“Pera” lá! 
Isto é programa 

de homem. E nós? 



Vamos fazer um 
jogo de pif-paf 

Eu não gosto e 
não jogo! 



Bom... 
Vamos entrar num acordo 
para que tenhamos uma 

noite agradável. 

E assim acabaram combinando uma pizza,  
papos e música bastante alta e bebidas, 

É claro! 



Bom, temos de 
acertar tudo para esta 
noite. Eles precisam 

ver que não nos 
podem deixar de fora 

desta maneira. 

VENDETTA!!! 
VINGANÇA!!!!! 



Bem...  
Eu fico com 
a pizza...do 
que vocês 
querem? 



Eu prefiro 
ALICHE 

Eu gosto de 
MARGUERITA CALABRESA 

Nossa... 
Gosto de 
RÚCULA 

Gosto de pizza de 
CHOCOLATE 



Eu trago a bebida. 

VINHO!!!! 
 

Chianti...  
É um bom vinho... 



EU 
PROVIDENCIO 

O SOM!!! 

Eu vou entrar em 
contato com meu 
sobrinho que tem 

uma bateria que vai 
fazer um som 

LASCADO!!!! 



Vamos nos despedir... 
temos que descansar para  

“INVADIR A NOITE”! 



...e às 11 horas... 



VENHAM TODOS VER O 

SOM...  

QUE COISA 

MARAVILHOSA!!!! 

TUM! 

TUM 

BUM! TUM! 

BUM!! TUM 



Que música 
boa! 

Olha... Muito bom o 
som... Aumenta o  

som!!!!! 

UAU!!! Aumenta 
o som 

Epitácio!!!!! 

TUM 
TUM 

TUM 

 
TUM 

 



Vamos dançar 
!!!!!! 





15 minutos depois... 



PAREM JÁ COM ESSE BARULHO!!!!!! 
VAMOS TODOS PARA A DELEGACIA!!!!! 

POLÍCIA 

POLÍCIA POLÍCIA 
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