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PÁGINA 1
Quadro 1
Os quatro integrantes da banda estão tocando em uma casa noturna pequena e cheia de
loucos curtindo o show alucinadamente. A cena de abertura deve ocupar o topo da HQ
para ter o título da HQ: OS TREMENDÕES EM SEXO, GOSMA E ROCK 'N' ROLL!
Frank cantando - Viajando pelas dimensões / Tirando seu rabo da hecatombe / Cambada
de sem noções / Por que não viram hombres?
Quadro 2
Misterioso mago com uma aparência que lembra esse cara (http://bit.ly/Id3zgt) fala com
os quatro integrantes da banda.
Mago - Tremendões, acabo de chegar da dimensão zeta!
Mago - Uma estranha doença venérea está matando todos os homens de lá! E só vocês
podem salvá-los!
Quadro 3
Dr. Phibes com uma cara de piadista jocoso manda uma piadinha. Close em seu rosto
meio podreira, parecendo feito de papel marché.
Phibes - Agora não falta mais nada!
Phibes - O cara já tá chamando a gente até pra distribuir camisinhas!
Quadro 4
Mago joga um raio teletransportador na banda usando uma espécie de peça cósmica que
mistura uma bandeja com alças, um espelho e tecnologia meio Kirby/Borg/Warlock dos
Novos Mutantes. Riff está com cara de vômito!
Mago - Cuidado, rapazes! Nessa dimensão o sexo pode ser praticado com todo mundo e
sem frescuras...
Riff - Vou vomitar de novo!
Frank - Pode deixar que a gente resolve essa parada, Seu Diziole!
Quadro 5
Viagem alucinada cheia de cores psicodélicas e efeitos de pôster dos anos 60 (pesquisa
por poster Spain ou Rick Griffin). Os caras da banda sendo distorcidos pela espiral da
viagem extradimensional.
Quadro 6
Diversos homens caracol com o pescoço grudado transando na rua. Muita gosma, gente
lesma passando por perto, carros bizarros soltando meleca. A idéia é criar um cenário
urbano meio inspirado em um mundo de bolhas, folhas e cascos de caracol.
(vozes vindo de onde o leitor está, como se víssemos pelos olhos do leitor) - Vou
vomitar de novo...
Voz - Isso que eu chamo de ficar molhadinha.
Voz - Nunca mais vou conseguir transar na vida!

PÁGINA 2
Quadro 1
Pedrada falando com o Frank.
Pedrada - Não agüento mais essas missões escrotas, Frank! Vou sair da banda!
Frank - Apaga o foguete, Pedrada! Não importa quão nojentos sejam, eles precisam da
nossa ajuda.
Pedrada - Quem droga, você tá certo. É que eu odeio lesmas!
Quadro 2
Phibes falando com uma cara de nojo e apontando pra um casal de caracóis se atracando
de uma forma MUITO GOSMENTA e nojenta.
Phibes - Não existe anticoncepcional melhor do que ver isso!
Phibes - O Phibes Jr. não vai subir nunca mais!
Voz de fora - VEJAM ISSO!
Quadro 3
Corpo semi derretido de um caracol. Ele está morto. A mão de Riff aponta para o corpo
vinda de fora do quadro.
Riff - Acho que encontrei uma vítima da tal doença venérea!
(voz do outro lado) - Parabéns, Riff! Agora só preciso usar meu paladar cósmico pra
encontrar pistas.
Quadro 4
Close no Frank lambendo a gosma putrefata do caracol morto.
Quadro 5
Frank falando com o resto dos caras com uma baita cara de nojo.
Frank - Como eu desconfiava. Não existe DST!
Pedrada - Eu realmente odeio quando ele faz isso.
Quadro 6
Todos eles sentados em um boteco com o mago. Eles parecem rir da história contada
por Frank. Pedrada é o único emburrado.
Frank - Quem poderia imaginar que sal dava barato nas lesmonas?
Frank - E, o pior, eles estavam chapando o coco até derreter as anteninhas!
Mago - Obrigado por salvarem essa dimensão, rapazes!
Pedrada - Acho que vou sair em carreira solo!

FIM

Referências para o roteiro
Plot
Banda de punk é enviada por dimensões paralelas para resolver problemas que levariam
aquele universo do colapso.
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Enredo
Os Tremendões são a banda de rock mais punk do planeta. Frank, o vocalista é uma
versão Ramones do Frankenstein. Riff é um guitarrista negro com braços biônicos
extremamente não humanos. Dr. Phibes é o baixista/tecladista mais bizarro de todos ele é a cara do Dr. Phibes do filme, mas se veste como um nerd hipster. Pedrada é um
baterista que é uma mistura de Vingador Tóxico e Coisa. Ele deve se vestir com camisa
de mangas rasgadas e bermuda. Por um acaso, o líder espiritual e mago bizarro Diziole
escolheu os 4 integrantes para salvar dimensões paralelas do colapso pré-apocalíptico.
Seus interesses ainda são velados, mas a banda acaba resolvendo as situações mesmo
quando não quer.
Nesta primeira história curta, a banda vai viajar para um universo paralelo dominado
por caracóis humanóides que não possuem tabus sexuais. Todos eles são hermafroditas e
transam uns com os outros o tempo inteiro, para isso basta apenas grudando um pescoço
no outro. A missão deles nesse universo é evitar que algo de muito ruim aconteça com
todos eles. Os rapazes pensam que pode ser uma terrível doença venérea, mas o perigo é
sinistro. Chuva de sal!
Desenhista - Alguém com um traço semelhante ao de Jack Kirby, Mike Allred, Mike
Mignola e etc. Bem característico e até um pouco distorcido pro cartum.
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