
HUNDMANNENHUNDMANNEN
Bakom kulisserna

Hejsan, 
alla söt-
nosar! Vi 
är George 
och Harold!

Jag 
med!

Som ni kanske 
minns går vi i 
femte klass nu.

Det betyder att 
vi är jättemogna!

Och jätte-
smarta!

Hur som helst,
vår nya fröken 
har fått oss 
att läsa gamla
  klassiska 
       böcker.

ÖsterÖsteromom
EdenEden



Ack, vilken 
lysande bok, 
min gode man!

Låt mig justera min 
monokel, så att jag 
kan insupa dess
innehåll mer
   elegant.

Det där är väl inga 
monoklar! Det är bara 
vanliga plastringar!

Va? Får vi 
inte använda 
vår fantasi 
längre?

Hur som helst, Öster Öster 
om Edenom Eden är faktiskt 
en riktigt bra bok om 
ont och gott och sånt 
där. ÖsterÖster

omom
EdenEden
avav
JohnJohn

SteinbeckSteinbeck

Den gav oss
inspiration!

ÖsterÖster ÖsterÖster

ÖsterÖster
omom



En historia om
godhet…

… en historia om 
ondska…

… och allt sånt där!sånt där!
HUNDMANNENHUNDMANNEN
och SuperKissenoch SuperKissen

Men först 
en kort 
resumé av 
vår galna 
berättelse 
så här långt!

Vi satte igång med att göra en helt
ny tecknad serie om Hundmannen!



KA-
BLAM

Det var en gång 
en polis och en 
     polishund…

… som sårades
i en explosion!

Doktorn på sjuk-
huset gav dem ett 
tråkigt besked.

Polisen, ditt huvud 
kommer att dö.

Åh,
typiskt!

Hunden, din kropp 
kommer att dö.

Men då fick 
sjuksystern en 
lysande idé!

Gnäll
gnäll

Buu
huu!



HURRA FÖR HUNDMANNENHURRA FÖR HUNDMANNEN!!

Jag vet! Vi kan sy 
fast hundens huvud på 
polisens 
kropp!!!

Du är ettgeni!!!geni!!!
Hurra!

Det var en 
komplicerad 
operation.

Men som en krigare
formad av motgångar…

… reste sig en hjälte ur askan!



Hundmannen fick många nya 
    vänner på sina äventyr…Sara Sara 
LLöösmynt: smynt: 
vväärldens rldens 
bbäästa sta 
reporter.reporter.

Chef
Chefen:Chefen:
vväärldens rldens 
bbäästa sta 
polischef.polischef.Zuzu: vZuzu: väärldensrldens

bbäästa pudel.sta pudel.

… och en
fruktansvärd
 fiende.

Percy: vPercy: väärldensrldens
elakaste katt.elakaste katt.

JAG SKA JAG SKA 
HÄMNAS, HÄMNAS, 
HUND-HUND-

MANNEN…MANNEN…
om det så om det så 

är det sista är det sista 
jag gör!jag gör!

I förra äventyret
försökte Percy 
göra en klon av 
sig själv.

SA°   klonar
  klonar  man  man



Men klonen blev en kattunge.

Allt blev bara värre… … och värre.

Men en natt 
förändrades
allt till det 

bästa.

DNA-
inkast

Start-knapp

Gratis

kattun
oe

Gratis
kattunge



Lill-Percy fick ett nytt hem…

Hund-
mannen

… men 
kan han
undkomma
sitt öde
att bli
en elak
katt?

av George och Haroldav George och Harold

Gratis
kattunge



KissekattKissekatt--
vaktenvakten

Kapitel 1Kapitel 1

KissekattKissekatt--
vaktenvakten
Kapitel 1

Kissekatt-
vakten

av George och Haroldav George och Harold

Träd-
Kojans
Serier

Presen-
terar
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KLANG
KLANG

KLANGKLANG
KLANGKLANGKLANGKLANG

KLANGKLANG

KLANGKLANG

KRATSCHKRATSCH

KLANGKLANGTidigt en 
morgon…

Hund-
mannen

Hund-
mannen

Hund-
mannen



KRATSCH
KRATSCH
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KRATSCHKRATSCH

KRATSCH

KRATSCHKRATSCH
  KA  KA--
KLICKKLICK

KRATSCHKRATSCH KRATSCHKRATSCH

KRATSCH
KRATSCH

KRATSCH

KRATSCH
KRATSCHKRATSCH

SSöömnigmnig  
kattunge
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God morgon, Hundmannen!

Jag lagar min 
robot 
HD-80!

HUNDMANNEN!HUNDMANNEN!
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KOM TILL KOM TILL 
JOBBETJOBBET

  NUNU!!

HaLLå!

Chef

Det här är chefen! 
    Du är

Goddagens på er!!!

SENSEN
 igen!

Hund-
mannen


