


Para o Jeremy Strong

— um divertido e excelente escritor, um 

professor extraordinário e uma ameaça 

internacional de mistério.
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DO UNIVERSO!!!

 Argh!

PESTINHALÂNDIA,

Fechem os olhos, 

  inspirem fundo 
      e pensem em

A MAIS INCRÍVEL CIDADE DE TODOS OS TEMPOS…

DE SEMPRE!!! A mais divertida, FIXE 

e FANTABULÁSTICA cidade do MUNDO — 

aliás, DA GALÁXIA!

 Melhor ainda…

E sou eu quem a vai construir.

Imaginem isto, Companheiros Pestinhas…
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Imaginem-se a atravessar aqueles

     portentosos portões…

Já consigo imaginar…

UMA PESTINHALÂNDIA cheia de
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máquinas de videojogos, parques de diversões, 

cinemas que APENAS passam filmes de terror, lojas 

de doces, sucatas, MÚSICA AOS BERROS, circos 

e lojas de hambúrgueres a servir os meus adorados 

GORDURENTOS-HAMBÚRGUERES-DE-VÍSCERAS!

  VAI SER O MÁXIMO!
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Todos vão viver nas suas superfixes casas

nas árvores e, no topo da árvore mais alta,

estará o IMPERADOR Pestinha no seu

fantástico PALÁCIO!

Escorrega
super-rápido

Baloiço
megabalançante

Convés
de disparo
de ervilhas

Piscina com
máquina de
fazer ondas

POTENTE 
MEGAFONE
para gritar 

ordens

Torre do Bocarras
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E o melhor de tudo…

Nem um aborrecido, choramigas, pateta à vista.

Quando eu for o imperador de PESTINHALÂNDIA, 

vou assegurar-me de que nenhum PALHAÇO
passa pelos portões. Vou inventar um detetor

especial de palermas que dispare sempre que um ser 

ABORRECIDO ou IRRITANTE ouse tentar 

entrar.
POTENTE 

MEGAFONE
para gritar 

ordens

  CIDADE INTERDITA A PALHAÇOS!

MAS EU
APENAS LI O

PRINCIPEZINHO
DUAS VEZES!
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 Esperem lá! Tenho uma ideia melhor…

Ah!

Em vez de os banir, posso atribuir ao Walter e aos 

seus compinchas palhaços, o Dudley e o Bertie,

as tarefas mais desprezíveis

e que ninguém quer fazer… 

como… ESCOVADORES 

OFICIAIS DE SANITAS!

Ou ABANADORES OFICIAIS 

DE PUNS, sempre que a minha 

irmã mais nova, a Princesa Bea, 

me vier visitar! Ou DESENTU-

PIDORES OFICIAL DE RALOS, 

depois de dar banho ao

Bocarras! Isso fará

o meu arqui-inimigo

e os seus comparsas

contorcerem-se…
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ARGH!

 Esperem lá! Tenho uma ideia melhor… Vai ser FANTÁSTICO!
Aposto que vocês mal podem esperar por me visitar, 

dar um passeio por…

  O QUE ESTOU A FAZER?

CONCENTRA-TE,

DENNIS!






