
galinhos. algum lugar
do brasil profundo...

É momento de
seguir a estrada
do crepúsculo…

Onde da terra
brotam torres

de menir…

Como a coluna
de um colosso…

É chegado
nosso tempo…

E como canção e
luz seguiremos…



Galera, acho que
vocês vão querer

ver isso…

Eu não
acredito...

Finalmente
vou fazer aquele

workshop de percussão
havaiana!

ESTAMOS NA FEIRA DA MÚSICA, GALERA!!!

Work, palestra,
seminário… tô vendo
a programação e não

falta coisa pra
fazer!

Pena que a gente
vai ter de viajar.

Só de pensar já dá
uma preguiça…

né, Billy Rei?

É... volto
já, galera.

Hum... que
deu nela?

PARABÉNS, BILLY E SEU SHAVIT! VOCÊS FORAM
SELECIONADOS PARA A FEIRA DA MÚSICA!



Caramba, e
agora? Nosso caixa

tá zerado!

A gente não
tem como ir pra

Feira sem grana… ai,
meu são Jimmy Hendrix,

o que eu faço?

Invoque um
santo nacional, garota!

Deixe os gringos
em paz!

Mr Big! Assim
cê me mata do
coração, cara!

Tu tem que
me ajudar, brother!

A banda foi selecionada
pra Feira da Música, mas

tamos quebrados…

Já ouvi tudo
do pôster!

Todos os problemas
encontram solução se

você olha além da
sua caixinha…

Charadinha? Fala
séri… A kombi velha

da mamãe! A gente pode
viajar nela e ainda

cabem os instrumentos!

Ok... mas e a
grana pra
gasolina,

hospedagem,
comida…?

Billy Rei,
quem escolhe o

caminho da
música…

… tem que
saber viver
da estrada.

Hum?!
Ceeerto!



Dias seguintes...

Vamos fazer
uma turnê!

Eu e Karina fizemos
uns contatos... a turnê
pode nos garantir uma

grana até a Feira!

Que massa!
A gente pode criar

um diário de viagem
nas redes sociais pros

fãs nos seguirem...

É nossa
grande chance!
Vamos bombar!

Caramba! Essa
vai direto pro

Insta!

O carro tá demais!
Pronto pra pegar a
estrada! Venham

ver! 

Não é uma
limusine, mas

tem lugar pro PP
tirar um cochilo

hehe

Uau!
Ficou linda

mesmo!

Sua mãe deu
uma arrumada
no motor e eu
fiz uma pintura
personalizada!

Billy, eu já tô
com toda a rota

traçada!

Massa, Karina!
Pois indica o caminho
que temos um show

hoje à noite no...



… Bar do Lua.
Lugarzinho…

é… modesto, né?
Nada! Ele

é só… exótico!

É nosso primeiro
show, galera. Não

importa o lugar, vamos
fazer bonito, ok?

Tem amadora
estampado na

minha cara, né?

Primeiro
show?

Não, tem
receosa. O
que é bem
normal.

É que a
gente não fez
divulgação...
Será que vem

alguém?

O Bar da Lua
já anunciou
sua banda.

E, como dona do local,
pelo menos eu vou

estar pra ouvir vocês.

Então, bala no
som, lindona!

Ruiz, é a Rafa!
Tô te mandando um
vídeo de uma banda

i-ra-da por What’s App.
Reserva um lugar pra

eles aí na Casa
Coletiva, beleza?

Ai ai, me
ajuda nessa
hora, Big...

Z
Z

Z
Z ZZ

Z
Z

Z



... casa coletiva!

PP, tu atrasou a
passagem de som e
tava todo errado!
Isso não se faz!

Mal aí, Billy!
Não deu mesmo
pra acordar...

Ei!

Consegui um espaço pra
vocês na Casa Coletiva.
lugar receptivo e ótimo

pra fazer contatos!

Deixa comigo!
Faço assim que
chegarmos na…

Nossa!
Quanta gente!

E vai vir mais.
O número de

likes na página
é gigante!

Karina e Praça,
cuidem da banquinha

de venda dos
produtos!

Aqui são duas
bandas dividindo
o palco. Eu e PP
vamos ver o Ruiz

e conhecer os
parceiros!

Beleza, Billy!
Não esquece de

mandar o link, ok?

Billy, eu vou pedir pra
entregarem nossa divulgação
na Casa Coletiva, cê poderia
enviar nosso TNB pra Rafa?

Uau!
Casa Coletiva?

A gente quer muito
uma vivência por lá!



um tempo depois...

Billy Rei!
Caraca! Tu parece
maior pessoalmente!

Pronta pra enlouquecer
a galera daqui?

Você deve
ser o Ruiz, né?

Obrigado por nos
receber aqui!
O espaço é
incrível!

Valeu, mesmo!
Vamos lá que daqui

a pouco vocês têm show!
Vou levá-los até
as acomodações.

Nós gostaríamos
de conhecer a
banda que vai
tocar conosco...

Parece que o PP Liberdade já
chegou junto dos caras:

os Stocks and Socks!

Tá sabendo que vai rolar, grana?
É no lance “quanto vale o show”.
Vem que eu te explico melhor...

Maninho, vi vocês no
YouTube. Bacana, mas

tu tava meio out...

É que eu fui meio…
desleixado, saca?

Pois chega junto e
mostra teu som

pra gente!

Demorô!

Olha só!



mais tarde...

Eu paguei por
100 camisas, não

50! E agora, o que
a gente faz?

Relaxa,
maninha. Já foi.

Vamos se contentar
com o que tem...

Legal!
O que foi,

K?

Olha nossas
camisas, Billy!
Da hora, né?

Não se acostumem
com o visu! É legal,
mas é só por hoje!

Mandaram
a quantidade
errada de
camisas…

Calma, K. Eu sei que os planos
não saíram como você esperava,
mas vamos nos concentrar no

show, certo? Afinal,
estamos aqui pra isso.

Acho que
cê tá certa,

Billy… Vou me
acalmar…

Ei, você mandou
o link, né?

Caramba!
Esqueci!

Desculpa,
Karina...

Agora já foi...
Cadê a banda

que ia tocar com
a gente? E o PP?

Tamos aqui!

PP??!!

Uau!
Que massa!



Obrigado
por cuidar do
nosso “menino”!

Hehehe

Ele é limpeza
demais! E aí?
Pronta pra

fazer um som?

Agora
mesmo!

Demorô!

Chega mais,
galera! Vamo
arrebentar!

Façam fila
que tem pra
todo mundo!



... Festival Roleta Russa!

Ok, galera,
sei que estamos

empolgados pelo show
na Casa Coletiva, mas
aqui é nossa última

parada antes da
Feira da Música,

então, tentem
descansar, ok?

Empolgados? Caramba!
A gente vendeu tudo

na Casa Coletiva!

Vou seguir as ordens da
honorável líder, tomar uns
tragos e puxar uma soneca!

Já pedi
mais produtos.
Vou pra minha
discotecagem!

E eu vou
ouvir a
maninha
tocar!

Até
mais,

galera!

Será que estamos
mesmo no caminho certo,

Big? Tem hora que me
dá um frio na barriga...

Ora,
Billy Rei, se

você sente o frio na
barriga é porque está
andando na grande

montanha russa
da vida!

Agora que tal
ouvir o próprio

conselho e curtir
um pouco?

Não te preocupa,
menina. Teu futuro...

... já tá
escrito!

Valeu,
grandão!



dias depois...

Chegamos.

Não temos
tempo a perder, então

se organizem...

… tentem fazer as oficinas
que os interessem…

… interajam com o
pessoal da Feira…

… e sempre sinalizem quem
vocês são. Acima de tudo…

… aproveitem o
máximo que a Feira

pode ofecerer!



Ei, moço, pode me dizer
onde encontro o 
técnico de som?

Deve ter alguém
lá na house mix!

Valeu!

Oi, eu sou
a Karina...

Da Billy e
seu Shavit, né?

Eu sou Júlia!
Curto a página

de vocês e os sigo
pelo YouTube.

Se garantem muito!

Poxa…
obrigada!

 Sério? Você achou?
Eu me sinto bem
ouvindo isso…

 Olha, eu
tô atrás
do téc...

 Sou eu mesma.
Pode deixar que
vai ficar lindão!

Ei, a gente
pode se ver
depois do

show?

Hora de
arrasar,
galera!

Claro!
Vamos tomar
alguma coisa.

Bom show!

Vocês fizeram uma
viagem inspiradora!
Espero poder algum
dia pegar a estrada

com uma galera
assim.



dividir nossa
canção e
coração...

com todo
o mundo!

e a certeza
de nosso

reencontro...

muito além
do devaneio
do sonho...

com aquilo que
mais desejamos...

No limite do
mundo chegamos...



fim!

Nada se
compara à Feira da
Música! Que show

fantástico!

Nós
fomos demais,

galera!

O show de
hoje foi a
recomp...

Oi, Ruiz.
Show fora
do estado?
Lógico que

vamos!

Hora de
pegar a estrada,

galera!

Vem
conosco,
Júlia!

Nós fomos feitas pra
estrada e eu sinto
que você também!

Uau! Falando
assim... Lógico
que eu topo!

Pois vamos,
gente, que estamos

só começando!

SUCESSO!!!


