
                       Porque   amizade  é a coisa mais  r
ica...



Ep1- Não me abandonde, por favor? 



Lorem ipsum
assim que o dia amanheceu, a campainha
do seu alfredo estalou em seus ouvidos...



zeca estava faminto, e entrou dentro de um
beco a procura de comida...

DELIVERY 

e o rapaz das entregas deixou uma caixa cheia
de furos em sua porta...



para sua surpresa, seu alfredo se  deparou 
com um cachorrinho dentro de uma caixa! 



Mas isso só pode ser uma brincadeira de mau gosto.
eu não quero cachorro nenhum!!!



mas bem que um cachorro poderia pegar meu jornal
de manhã... 



JORNAL

Seu alfredo tentou fazer seu cachorro pegar o 
jornal, mas ele só queria pegar a bolinha...



JORNAL

e era sempre a mesma brincadeira sem graça... zeca 
subia em seu colo,  implorando que seu alfredo
jogasse sua bolinha longe...



JORNAL

meu deus! -pensou seu alfredo. - esse cachorro
vai destruir a casa inteira!



seu alfredo ficou muito nervoso, quando descobriu
que zeca estava comendo sua sandália havaiana... 



- meu deus!!! eu não aguento mais esse cachorro!!! 



Seu alfredo decidiu dar um passeio com
o cachorro para espairecer a cabeça...



pegou a marginal, sentido rodovia anhanguera...



seguiu por estradas rodeadas de pastos...



dirigiu até o  sol começar a se por...



e finalmente encontrou um local bem distante,onde
seu filhote zeca jamais conseguiria voltar,
 e foi  embora!



pegou a marginal, sentido rodovia anhanguera...

zeca pensou que era brincadeira e correu atrás...



mas eles corria muito e suas patas já estavam 
doendo...



e viu seu alfredo ir embora, exausto...



e de noite uivou, tristonho...



encontrou um cantinho ao lado das vacas e 
adormeceu...



quando acordou sentiu-se tristonho  e faminto...



e assim que o dia raiou, decidiu fazer 
o caminho de volta para casa...



seguiu pelas estradas sinuosas...



se despediu das vaquinhas...



e chegou naquela avenida barulhenta, cheio
de carros ...





zeca estava faminto, e entrou dentro de um
beco a procura de comida...



encontrou uma gata e partiu para cima da 
lixeira...



conseguiu lambiscar um resto de comidas...



mas de repente um cachorro muito bravo 
apareceu...



e ele teve que ir embora...



zeca estava faminto, e entrou dentro de um
beco a procura de comida...

zeca tomou o rumo de casa, sem notar que a 
gatinha o seguia...



zeca estava confuso, mas sabia que iria encontrar
o caminho de casa...



seu coração começou a bater forte... ele tinha
conseguido chegar em casa!
 agora iria pular no colo de seu alfredo,
 comer sua ração e dormir em sua cama macia...



zeca pulou na porta e começou a arranhar...



Lorem ipsumseu alfredo escutou um arranhado  na porta
e estranhou:
-quem pode ser a essa hora? 



e quando abriu a porta, se deparou com
zeca, abandando seu rabo, como se nada tivesse
acontecido...



- meu deus! eu não posso acreditar que esse
cachorro conseguiu voltar até aqui!!!



e seu alfredo não pensou duas vezes em 
bater a porta em sua cara.



e zeca passou a noite na frente da porta...  



e o dia todo, mas nada de seu alfredo abrir...
  



então a fome bateu e  zeca seguiu seu rumo,
triste por não saber o que iria comer, e onde 
dormir... 



mas de uma coisa ele sabia... não importava  para onde
ele fosse, essa gatinha preta sempre ia atrás... 


