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George och Harold 
blev kompisar på 
förskolan.
Kul att 
träffas! Jag 

med!

Dom blev bästa 
vänner och 
började teckna 
serier.

Deras allra första 
serie var en episk
 berättelse som 
  hette:

Under årens lopp 
gjorde dom 
massormassor med 
serietidningar 
om Hundmannen.

HUndmanensHUndmanens  
spenande spenande ääventyRventyR
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Men så en dag 
i fjärde klass 
fick dom en helt 
ny idé.

Dom började 
teckna på en
ny serie.

Det dröjde inte länge förrän tillvaron 
blev väldigtväldigt komplicerad!

Det uppstod
farafara……

…… skräck skräck……

KaptenKapten
KalsongKalsong
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… och hopplöst 
komplicerade
intriger.

Och just när det 
såg ut som om 
det inte kunde 
bli värre…

… så blev 
det bättre.

Kolla!

?

Hela äventyret
hade nått sitt 
     slut.

Men det fanns
fortfarande 
massor med
 obesvarade 
  frågor.

Var är Tony, 
Orlando och 

Dawn?

 Var är våra 
dubbelgångare?



George och Harold 
sökte igenom hela 
trädkojan efter 
ledtrådar…

… men snart kom dom 
på andra tankar.

Kolla
här!

Vad 
häftigt!

En hel låda full med 
gamla Hundmannen-
tidningar som vi 
gjorde när vi var 
små.

Jösses, dom 
hade jag helt
 glömt bort©

Dom 
läste 
i flera 
timmar.

Jag dör av skratt!

HUND-HUND-
MANNENMANNEN

George och Harold
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Harold, kolla hur 
du tecknade!

Vad
barnsligt!

 Men George, 
kolla hur illa 
du stavade©

Jaha, vad ska 
vi göra nu då?

Vi kan göra 
en ny serie-
tidning.

Om kapten 
 Kalsong?

Nä. Vi kan väl 
göra nåt annat.



Vad sägs om en 
serie om Hundmannen?

Okej!

Och dom båda 
vännerna ritade
och skrev och 
skrattade hela 
eftermiddagen.

George såg 
till att stava 
bättre…

… och Harold 
såg till att 
teckna bättre…

… och så var HundmannenHundmannen 
född på nytt!
Tjusigt! Ha så 

kul!!!

ORD-
BOK

En hjEn hjäälte blir tilllte blir till
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Av
George

ochHarold

Tuut
  Tuut

Tjo
hoo!

Min nya 
soffa har 
kommit©

Vad snygg 
den är,
chefen!

Jag 
vet!

PP

Bill & BensBill & Bens
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Vi ställde soffan 
på ditt kontor.
Tackar,
killar.

Jag längtar 
efter att bli 
den första som 
provar den©

Kom hit, Kom hit, 
alla poliseralla poliser!!

Skynda er in 
på mitt rum©

Nu ska ni få 
se när jag 
inviger min 
nya soffa!

Tjohoo! Det här 
kommer att bli 
toppentoppen!!!!!!

   H
UNDMANNEN   H
UNDMANNEN

Polis-Polis-
chefen chefen 
kontorkontor

Polis-Polis-
chefens chefens 
kontorkontor
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LÄGG AVLÄGG AV!!

Konstapel King
och polishunden 
Greg…

Det är ju hundhår 
och skoavtryck 
över hela soffan!

Polis-Polis-
chefens chefens 
kontorkontor
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Ni är världens 
SÄMSTASÄMSTA

poliser!

Förb   Försvinn
ur min åsyn©

Åh, typiskt! Nu 
är chefen arg 
på oss 
igen!

Om vi bara fick 
chansen att 
visa honom hur 
modiga vi är!

 Ojdå…

PercysPercys
hemliga hemliga 
labblabb
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Den där polisen 
och hans hund är 
  tillbaka!
Vem 
bryr 
sig?

Blir du inte nervös 
när dom två finns
i närheten?

1nte 
alls©

Kom får du se!

Polisen King är 
en tuffing…

… men han är dum 
som ett 
spån! ÖöÖöhh

Kung Kung 
fu-fu-
greppgrepp

 
StStöövlarvlar
tillverkade ftillverkade föör r 
hhåårda sparkarrda sparkar

Kung Kung 
fu-fu-
greppgrepp

PercysPercys
hemliga hemliga 
labblabb
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Hunden Greg 
är listig…

… men kroppen 
är hans svaghet!

Javisst, men tänk 
om dom börjar 
samarbetasamarbeta??????

Hmmm… det 
kan förstås bli 
ett problem!

Hä hä hä!Som tur är har 
jag en lösning!

SmartisSmartis LopporLoppor

Kan inte Kan inte 
kkööra bilra bil

Kan Kan 
inte inte 
slslååssss

StankStank
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HJÄLP!HJÄLP! En bomb!En bomb!

 King och Greg 
sprang för att 
desarmera bomben.

Hm… Vilken kabel 
ska jag klippa av? 
Den röda eller 
den gröna??

Grrr! Okej! Den
gröna© Och såOch så ......
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Åh, nej! Jag 
glömde bort 
att hundar är 
färgblinda©

Tuut-tuut-tuut Och 
så…

Hur mår du,
gamle kompis?

Blä!

Jag
med!

Sjukhus
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Efter en 
stund kom 
doktorn 
med väldigt
tråkiga 
nyheter.

 Buu-huu-huu!

Jag är ledsen, Greg, men din 
               kropp håller 
      på att dö.

Och ditt huvud håller på att dö, 
            King.Tusan! Fy vad 
jag hatar mitt 
döende huvud!
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Men just som 
allting verkade 
helt hopplöst…

Vänta!

Vi kan väl 
sy fast Gregs 
huvud på 
polisens kropp?

Bra idé, sjuksystern! Du är ett  
             geni©

Hurra!

Och sen opererade 
dom. Doktorn skar av 
Gregs huvud 
och sydde 
fast det 
på polisen 
Kings kropp.

Vilken 
härlig 
dag!

Sjuk-
sköterska
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HundHund--
mannen mannen 

vväärld
ens rlden

s 

bbäästa
 sta 

polispolis©©

Det dröjde inte länge förrän 
en alldeles ny sensationell 
brottsbekämpare var född.

Nyheten 
spred sig 
som en 
löpeld!

CITYNYTT
CITYNYTT

Hurra för Hundmannen!Hurra för Hundmannen!
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