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Többet szeretnél tudni?
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„Az a rész a kedvencem, amikor Kicsi Petey 
felolvas Flippynek a könyvből, 
amit neki csinált.” – Csilla

„Azért szeretem ezt a könyvet, mert vicces 
szereplők és rajzok vannak benne. A legjobb rész 
az volt, amikor Szimat kutyahangokat adott ki.”

– Tomi
„Azoknak ajánlom, akik szeretik a képregényeket, 

és… a csínytevőknek, mert sok csíny van 
benne, NAGYON sok.” – Ani

 Ő volt a legjobb 
kutya…

A találmányok
 kora volt…

A meglepetések
 ideje volt.

...ő volt a 
legrosszabb kutya.

Szimat úr dupla bajban.
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Írta és rajzolta: 

mint GEORGE BEARD és HAROLD HUTCHINS
JOSE GARIBALDI színeivel

Faház 
Kép-

regény 
Rt.
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 részlet 



Sziasztok! 
Régi 

 barátaitok 
vagyunk, 
George  

és Harold

A színfalak mögött

Aha.  
Mizu,

 pupákok?

Már 
ötödikesek 
vagyunk. 

Idősebbek, 
okosabbak.

…és  
totál  

érettek. 
Tényleg.

Van egy új 
tanárunk, Miss 
Chivess. Nagyon 
       klassz…

…kivéve, ha 
szépirodalmat 
olvastat velünk.



Két város  
  

Két város
  

meséje  

És nagyon 
élvezzük.

Mint  
mondtuk,  
már  
teljesen  
meg ko mo
lyodtunk.

Szóval nem hittük, 
hogy tetszeni fog, 
 de egész jó.

Ebben a hónapban 
 a Két város  
meséjét olvassuk.

Aha.  
Mélyértelmű  
meg ilyesmi.

Két város  
meséje  
Charles  
Dickens

Két vá
ros  

meséje 
 

Charle
s  

Két v
áros

  

meséje
  
es  

Két vár



 Ez késztetett minket arra, hogy  
vadonatúj Szimat képregényt készítsünk.

Már mi is mélyen benne vagyunk.

Két kismacska 
meséje

Így hát… 
A Faház 

Képregény 
Rt. büszkén 
bemutatja

A szóbeli  
bántalmazás meséjét…

Főnök

A megbocsátás 
meséjét…



…az újjászületés 
meséjét…

…és a remény 
meséjét.

De előbb… …összefoglaló 
     az eddig 
      történtekről.



Ők voltak a legjobb rendőrök…

Ők voltak a legrosszabb zsaruk.
Főnök

szuper emlékeztető



A gyávaság  
ideje volt…

… a bátorság 
kora volt.

Bomba

Bomba

Hihi!
Hihi!

…az aggodalom 
órája volt.

A melankólia 
pillanata volt…

JAJ, NE! A rendőr feje 
haldoklik és a kutya 

teste haldoklik!
A kétségbeesés 

napja volt.

nííínó
óóníííínóóó



Az eredeti ötletek korszaka volt.
Megvan! 
Varrjuk 
a kutya 
fejét 
a rendőr 
 testére!

Hurrá! Juhé!

Veszélyes művelet volt…

…és sikeres műtét.



 Kutyafejű 
rendőr  
járta egy 
nem túl 
biztonságos 
város  
 utcáit…

Patkányok!
Macska
börtön

És így 
kezdődik  
a vidám  
  és 
szomorú 
mese.

 Nem könnyű 
komolynak és 
értelmesnek 
lenni…

Élt ott egy 
gonosz 
szívű 
macska, 
szigorú  
őrizetben.

…de  
valakinek  
ezt is meg  

kell  
   csinálnia.



Faház 
Kép

regény 
Rt.

Főnök
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Ó! Ez remek  
          lesz!

Főnök

Főnök

Főnök

Főnök

Hé,  
Mindenki!

Rendőrs

Benne vagyunk a hírekben! És most JÓ  
 sztorival!

Nézd!
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Alig várom,  
hogy megmutathassam 

Szimatnak!
Hé! Hol van 
Szimat?

nyam  
 nyam

SZIMAT!

Ó, SZIMAT! Főnöki 
iroda

Főnök
Főnök

Főnök
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Ne… Várj!

Főnök



De 
igen!

17

Hányszor 
beszéltünk már 
             erről?

Így nem viselkedhet 
egy rendőr!

  Kezd  
ELEGEM  
 lenni ebből!!

ELEGEM, ELEGEM,
ELEGEM VAN!

Hé, Főnök! Nem akartad 
megmutatni Szimatnak  
az újságot?

Főnök

Főnök

Főnök

onök
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Ezt nézd! 
 Hősök  
vagyunk…

…mert megmentettük 
 a világot  
   Flippytől.

Szimat, fontos 
feladatom van 
        számodra!

Kinevezlek 
biztonsági 
főnöknek!

Ki akarja 
megvédeni  
    a tudósokat?

 Azt írja, hogy  
a tudósok  
 tanulmányozni 
      akarják  
          Flippy  
             agyát!

Főnök

Főnök

Főnök

FőnökFonök
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Ki a jó őrkutya? Ki akar szolgálni 
és védeni?

Menj, védd őket!

Nahát, Főnök! 
Biztos, hogy ez jó 
          ötlet volt?

 Persze, hogy persze.  
Miért ne lenne jó  
 ötlet? Főnöki

iroda

Főnök

Főnök

Főnök

Főnök
Főnök
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Hát, mert Flippy 
döglött hal.

Főnök

Főnök

Emlékszik, mennyire 
szeret Szimat 
döglött halakhoz 
dörgölőzni?

Ó, ő sosem tenne 
ilyet! Szimat jó kutya!

Főnök

Főnök Főnök


