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AZ ALSÓGATYÁS KAPITÁNY ÍRÓJA

„A legjobb könyv, amit kutyafejű 
rendőrökről valaha írtak!” 

– George dédije
„Kutya vicces” – Harold nagypapája

„Utáltam minden egyes szavát!” 
– Mr. Krupp

www.delfinkonyvek.hu

MX-1480
2799 Ft

Többet szeretnél tudni?

9 7 8 9 6 3 4 9 9 2 5 0 9

…a kalandokra… …és a poénokra!
főnök

…a rejtélyekre…Készülj az
 akcióra…

Új igazságosztó 
érkezett a városba…
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Írta és rajzolta: 
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Írta: 
George

ésHarold

Jó ég!bíííp

Luke és 
Andrew
bútor

rendőrség ren

főnök

Itt az új 
kanapém!

Igazán 
szép darab, 

főnök!
Tudom!

SSSZZZIMIMIMAAATTT

főnök

főnök
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főnök

főnök

főnök

főnök

főnök

főnök

Főnöki
iroda

Főnöki
iroda

Az irodájába
  tettük.

Nem is várok, 
az első dolgom 
lesz, hogy 
belehuppanjak.Kösz, 

srácok.

RIADÓÓÓÓ! Mindenki az 
irodámba!

 Megnézhetitek, 
ahogy felavatom 
az új
 kanapémat!!!

Hű, de NAGGYON
jó lesz!
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főnök

főnök

főnök
főnök

HÉÉÉ!

Matias közrendőr 
és Szilveszter, a

  kutya!!!
Koszos a cipője, 
és minden csupa 
kutyaszőr!

Főnöki
iroda
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főnök

főnök

Maguk a 
LEGROSSZABB 

rendőrök!
       Tűnjenek a 
szemem elől!
Takar

 Ó, jaj! A főnök 
megint nagyon 
dühös
 ránk!

 Bárcsak 
valami 
hőstettel
 kitűnhetnénk!

Ajaj…

Petey
titkos 
laborja
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Petey
titkos
laborja

Az a rendőr és 
a rendőrkutya 
megint itt van!
Kit

érdekel?

Téged nem aggaszt 
ez a két alak?

Frászt! 
Nem!

Ezt nézd meg!

Matias rendőr 
kemény,…

…de nincs
esze!

kung
fu

szorítás
kung
fu

szorítás

lüke

spéci
rúgócsizma
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gógyi bolhák
puki

nem tudautót vezetni

nem tud
rúgni

 Szilveszter, 
a kutya okos,…

…de a teste a 
gyengesége!

Igen, de mi 
van, ha EGYÜTT
dolgoznak?

Hmmm… az 
gond lehet!

Szerencsére van 
megoldásom!

Bomba

Bomba

Ta-damm!
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Bomba

Bomba

SEGÍÍÍCCSÉÉG! AZ OTT BOMBA!

 Matias rendőr és 
Szilveszter fut 
hatástalanítani 
  a bombát.

Hmm… Melyik 
drótot vágjam 
el? A vöröset 
vagy a zöldet???

Grrr! Jó! Akkor 
legyen a zöld!

nyissz

És így…És így…És így…És így…És így…És így…És így…És így…És így…És így…És így…És így…És így…És így…És így…
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Jaj, ne! 
Elfelejtettem, 
hogy a kutyák 
színvakok!!!!

níííí-nóóóó-níííí-nóóó
és

hamarosan…
Kórház

Hogy vagy, 
öreg barátom?

Rosszul!

Én is!

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBUUUUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Hamarosan 
bejött az 
orvos, és 
nagyon rossz 
hírt hozott.

brü-hü-hü

Nagyon sajnálom, Szilveszter, de
    a tested 
      haldoklik.

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

A francba! Nagyon 
utálom, ha elhal 
a fejem!
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HAHÓ!

nővérke

De amikor már 
minden veszni 
látszott…

Miért nem 
varrjuk a kutya 
fejét a rendőr 
testére?

Jó ötlet, nővérke! Ön zseni!
Hurrááá!

Így hát nagyműtét
volt. A doktor levágta 
a kutya fejét, 
és a rendőr 
testére 
varrta.

Micsoda 
szerencsés 

nap!
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És hamarosan vadonatúj
  bűnüldöző szerv született.

ÉLJEN A KUTYARENDŐR, SZIMAT!

Gyorsan 
terjedt 
a hír.

VÁROSI
 HÍRLAP

      
Szimat 

      
 a vil

ág

      
 legjo

bb

nyom
ozója

!!!
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ÉLJEN A KUTYARENDŐR, SZIMAT!

főnök

főnök főnök

Ezer patkány! 
Akaratlanul 

létrehozták a 
világ legjobb 
nyomozóját!

Szerencsére 
tudom, 
hogyan állítsam 
meg!!

már

Másnap…
VÁROSI HÍRLAP
Szimat a világ legjobb

                nyomozója!!!

Nahát, 
nahát, 
nahát!

Szóval te vagy 
a világ legjobb 
rendőre, ugye?

 Hát, jobb ha 
nagyon óvatosan 
járkálsz itt
  kölyök!
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főnök

főnök

főnök főnök

főnök

főnök
Szemmel
tartalak!

Nos? Mit tudsz 
felhozni a 
mentségedre?

cupp
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főnök

főnö
k

Petey
Titkos
Laborj

MARS KI INNEN!

Szegény Szimat 
napja rosszul 
kezdődött,…

…de
a dolgok 
rosszabbra 
fordultak!


