
23 mm

AZ ALSÓGATYÁS KAPITÁNY ÍRÓJA

Mindenki imádja Szimatot!
„Legalább akkora hős, mint én!” 

– Alsógatyás Kapitány
„Én inkább ki nem állhatom!”– Ms. Ribble

„Zseniális írók tollából.” 
– George Beard

Gyerünk, Szimat, gyerünk!
 A sötétség és 
kétségbeesés  
 idején… 

 …amikor furcsa, 
új gazemberek  
    kelnek életre…

  …csak egy  
kutyarendőr van, aki 
megmentheti a napot!

Gyerünk, kapd el!
főnök

nök
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 részlet 

Írta és rajzolta: 

mint GEORGE BEARD és HAROLD HUTCHINS
JOSE GARIBALDI színeivel

Faház 
Kép

regény 
Rt.
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 részlet 



Üdv mindenkinek, 
aki 2. Szimat
képregényünket 
 olvassa!

Ebből a vicces 
áttekintésből  
  láthatod,  
    mennyire  
       klassz.

Ez egy olyan 
világ, ahol 
gonosz 
macskák 
ártatlanokra 
 támadnak…

Mu-ha-ha

 …és galád 
gazok mérgezik 
a jámbor 
 lelkeket…
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Állj meg, rabló! Azt lesheted!

Matias 
rendőr 
volt a 
város 
legjobb 

rendőre…

ütős 
ököl

dühös 
térd

 fekve 
nyom 
25 kilót

tiszta 
szív

kung-fu rúgó láb

  Egy rendőr és egy  
rendőrkutya hősiesen 
   v  védte a rendet.
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Szilveszter,

a kutya

is
remek
kopó
volt.

hűséges
 lélek

kalap

csupa 
 fül

hiperszuper 
szimat

az  
igazság 
nyelve

kipuff

…és együtt kapták el  
    a bűnözőket!
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Ám ekkor…
Mu-ha-
ha-ha!

Bomba? A legjobb 
embereimet  
 küldöm! főnök

 Egy tragikus tévedés  örökre megváltoztatta 
   az életüket.

 Hmmm… Melyik 
drótot vágjam el? 
A pirosat vagy  
 a zöldet?

Bomba

Bomba

És így…

NYISSZ

Grrr! Jó! Akkor  
legyen a zöld!
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Jaj, ne! 
Elfelejtettem, 
hogy a kutyák 
 színvakok!!!!

níííí-nóóóó-níííí-nóóó  Az orvos nagyon 
rossz hírt  
hozott.

 Nagyon sajnálom, 
Szilveszter, de a 
tested haldoklik.

brü- 
hü- 
hü

És a maga feje 
is el fog halni,  
 rendőr úr.

A francba!
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 De amikor már 
minden veszni 
látszott…

Hahó!

nővérke

Jó ötlet,  
nővérke!  
Ön zseni!

Tudom.

És hamarosan 
vadonatúj 
bűnüldöző  
  szerv  
 született.

 Miért nem 
varrjuk a kutya  
 fejét a rendőr 
  testére?
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főnök

   Ezer 
 patkány! 
Akaratlanul  
létrehozták  
 a világ legjobb 
  nyomozóját!

 És ez valóban  
így volt.  
Szimatban 
megvolt az
emberek és 
a kutyák minden  
 előnye…

…de volt egy 
árnyoldala is.

Szimatnak 
nagyon rossz 

szokásai  
voltak.

Mindenkit 
összenyálazott…

Rossz 
kutya!

…megőrült a 
labdákért…

grrrr
grrrr
grrrr
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…és valami furcsa okból imádott  
döglött halon hempergőzni.

Neeee! Már 
megint!

 Szimat,  
kiváló zsaru  
 vagy!

De ROSSZ 
KUTYA!

Vagy jó fiú 
leszel…

…vagy KUTYAÓLBA  
  kerülsz!

főnök

főnökfőnök
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Vajon hősünk le 
tudja vetkőzni 
kutya természetét, 
és jobb ember  
 lesz?

 Vagy rossz 
szokásainak 
foglya marad?

Ha szereted a 
kalandot…

…az izgalmakat…

…az udvarlást… …és a nevetést…
szimat

szimat

főnök

13
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…és

„Szimat, 
huss?”

Ennek  
semmi  
értelme.

Lehet. De 
TETSZIK!
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Faház 
Kép

regény 
Rt.

Írta: George és Harold
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 Egy nap,  
korán reggel a  
 rendőrőrsön…

Rendőrség

 Szimat 
kiállhatatlan  
  volt.

Naaa!

Hagyd abba,  
Szimat! Eressz!

HAGYJ BÉKÉN!

Hé, mi 
az?

A Főnök 
szüli- 
napja

A Főnök 
szüli- 
napja

16
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A Főnök 
szüli- 
napja

MA van a Főnök 
szülinapja!

Szervezzünk partit!

Mindenkit bevonunk 
 a szervezésbe!

MINDEN  
      EGYSÉGNEK!

és 
így…

Megírom a 
meghívókat! Sütök 

tortát!
Miénk a 
dekoráció!!

17
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 Már csak 
ajándék kell!

Mit adjunk 
 neki?

 Hmmm… a Főnök 
mindig mindent  
 elfelejt.

 Tudom! Vegyünk  
neki „agybogyót” 
hogy okosabb  
  legyen!

 Jó ötlet.  
Valami más?

Hmmm…

18
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Tudom már! A Főnök 
nagyon magányos.

Megvan! 
Szerezzünk neki 
egy kis kedvencet!

Milyen  
          kedvencet?

Esetleg… 
aranyhalat?

Jó ötlet! A hal  
nagyon jó háziállat.

És nem koszos, 
nem nyüzsög,  
 mint a kutyák.

19
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Oké, akkor hal lesz! Szimat! Téged  
bízlak meg az 
aranyhal 
       vásárlással!

De ne döglött 
halat vegyél!

A Főnök NEM  
szeret döglött 
halban  
fetrengeni.

Azt csak TE  
           szereted!

Szóval NE vegyél 
döglött halat!!!

20
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Szimat! Téged  
bízlak meg az 
aranyhal 
       vásárlással!

A Főnök NEM  
szeret döglött 
halban  
fetrengeni.

Hé, sietnünk kell!  
A Főnök KÉT  
percen belül  
  itt lesz!

Ki megy az 
állatkereskedésbe?

Ki akar halat  
 venni?

Ki a jó  
 halvásárló?

Szimat ANNYIRA készen állt, hogy… 
KÉZEN ÁLLT!

21
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 Lapozós Mozi könnyű,  
ha tudod a szabályt:

Lapozd, ne tépd!

ez egy  
haiku vers,
írta: Szimat

LEGYÉ
L A LA

POZÓS MOZI MESTERE! ÍGY MŰKÖDIK:

Bem
utatjuk
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ez egy  
haiku vers,
írta: Szimat

1. LÉPÉS:
Helyezd a bal kezed a 
szaggatott vonalon belülre, 
ahol a „BAL KÉZ IDE” felirat 
van! Terítsd ki a könyvet 
magad elé!

2. LÉPÉS:
     Fogd a jobb kezed hüvelyk- 
  és mutatóujja közé az oldalt  
(a szaggatott vonalon belül, ahol 
 a „JOBB HÜVELYKUJJ IDE” és  
    a „JOBB MUTATÓUJJ IDE”  
        felirat van)!

3. LÉPÉS:
 Most pedig gyorsan lapozd 
az oldalt előre-hátra, amíg 
úgy nem néz ki a kép,  
mintha mozogna!

(És hogy még jobb buli legyen, kísérd a saját 
hangeffektjeiddel!)

LEGYÉ
L A LA

POZÓS MOZI MESTERE! ÍGY MŰKÖDIK:

Nagyon vicces
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úgy lapozz, hogy a 25. 
ÉS a 27. oldal képeit is 
lásd, miközben lapozol!

Ha gyorsan lapozol, 
olyan, mintha a képek 
mozognának!

 Ne felejtsd el 
hozzáadni a saját 
 hangeffektjeidet!

Bal kéz
ide
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Bal kéz
ide

Jobb
hüvelykujj

ide

Ki megy 
a kisállat-

kereskedésbe?

Ki akar 
halat 
venni?

Ne 
döglöttet 
vegyél!

25
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Ki megy  
a kisállat- 

kereskedésbe?

Ki akar 
halat 
venni?

Ne  
döglöttet 
vegyél!
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FUTÁS  
A HALÉRT!

Ó, helló 
Szim...őrség

AZT A KUTYA!!!

HÉ!

főnök

főnök

főnök

28
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