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Pontosan  
egy hónapja, hogy 

betoppantatok 
hozzánk  

a lányoddal.

A jó szerencse 
sodort ide 
bennünket!

Egy nap meg kellene 
nekik hálálnunk. Nekik 
köszönhetjük, hogy  
megismerked- 
tünk!

A nagyon 
jó 

szerencse!

No, meg néhány 
gonosz vadász!

Igen,  
akaratuk elle- 

nére szerencsét 
hoztak nekünk.

A gyerekek 
is milyen 
boldogok 
együtt!

Egy nagy 
nulla vagy!

Nézzétek már, 
hogy beijedt, 
a gyáva nyúl!
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Sületlenségeket 
beszélsz, te 

taknyos orrú!

Te meg  
semmit nem 

értesz, mert akkora 
az agyad, mint  

egy csigáé!

Gyerünk, 
Vöröske,  
adj neki! 

Te tetves 
rongy-

  szônyeg!
Te csíkos 

szalmazsák, 
te!

Légy- 
piszok!

Görény-
puki!

Hm,
hm.

Megtud- 
hatnánk, mi  

folyik itt?

Ó, ne 
aggódjatok!

Minden 
rendben.
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Csak 
veszekedni 
tanítanak.

Mert neked 
tanításra van 
szükséged?

Hát persze! Tudod, Borzas 
és Torkoska már kiskoruk 

óta civakodnak.

Én viszont eddig csak 
a barátaimon tudtam 
gyakorolni.  Azért egy 
 fiútestvérrel sokkal,  
        de sokkal jobban  
      lehet veszekedni! 

Vöröskének 
vannak 

hiányosságai, 
igaz.

  De ahhoz képest,
hogy egyke, egész jól

 megállja
 a helyét.

És gyorsan tanul.  
Azt hiszem, igazán  
van érzéke a vesze- 

kedéshez.

Á! 
Ez meg- 
nyugtat!

Na jó,  
hagyunk  
titeket 
gyakorolni.

         De ne
felejtsétek el,  

hogy még rendet 
kell raknotok  

a szobáitokban!

Annyi bizonyos, 
hogy együtt sosem 
unatkoznak. Már 

ez is valami.
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Hû!
Még szerencse, hogy 

csak a gyakorlás 
elsô szakaszánál 

tartottunk.

Hát igen, 
apa utálja a 
csetepatét.

Néha tényleg 
túl szigorú!

Rendben. De 
kicsit be kéne 
rendeznünk.

Igen! 
Bevihetnénk 
egy fotelt!

És egy 
bödönt  

a diónak!

Hát, 
nem lesz 
könnyû.

De, végül 
is, miért 

ne?

Azt hiszem, 
van egy kis 

gond…

Én pedig ott 
rendezném be  
a festômûter-

memet!

Nem vagy 
hozzászokva, 

mert az anyukád 
nem ilyen.

Jaj, olyan kínos, hogy hallottak 
minket! Menjünk inkább a 

kunyhónkba!
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Túl
kicsi!

…ott fenn!

De Borzas, mi 
nem vagyunk 

madarak!

Csak kötélre 
és hálóra van 
szükségünk.

Nem kell ahhoz 
repülnünk, hogy 

fel tudjunk 
menni.

Dehogyis! 
Nyissátok már ki 
a szemeteket! Egy 
csomó hely van…
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Kész 
is!

Nagyon 
kényelmes.

De kezdek 
éhes lenni! 

Szerintem 
vacsoraidô 

van!

A kutyafáját! 
Tényleg 

késôre jár!

Majd vacsora után 
visszajövünk. Csipkedd 

magad, Vöröske! 
Különben baj lesz.

Gyorsan, 
siessünk!

És hideg 
vacsora!

Jaj, ti, meg  
a vacsoraidôtök!  

Anyával mi mindig 
akkor ettünk, 

amikor kedvünk 
szottyant.

Várjatok,  
el kell tüntetni 
a nyomainkat! 
Még a végén 

valaki felfedezi a 
búvóhelyünket!

Lehet, 
hogy már  

el is kezd- 
tek enni 

nélkülünk!
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Bocsánat!

Nocsak, 
a kis 

turisták!

Miért 
késtetek? Nem vettük 

észre, hogy 
eltelt az idô.

És egy  
kutyával is 

találkoztunk.

Vöröske! 
Mi is kinn voltunk. Egyetlen 
kutya járt errefelé, egy kis 
Yorkshire terrier, az is a 

gazdája karjában.

Igen, de mindig  
azt mondjátok,  

hogy sosem lehetünk  
elég óvatosak  
a kutyákkal.

Mivel nem voltatok képesek  
idôben hazaérni, vacsora után 

az odúban
maradtok.

De még 
van egy ha- 

laszthatatlan 
teendônk!

Úgy bizony,  
Vöröske. És ez 
nem más, mint 

rendet rakni a 
szobáitokban!
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