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Adn lekelemek steme2. Bu yÜ2den

dükkan/ora soygun âü2enleme

rolünü oynuyor.
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Elini U2&f

bakaym Ooe!

Kaçmaya kalkrsa imdi benim

yeni sahibim

bu bay mi?

Bana iyi davranacak olursa ben de

Dünya'nn en sadk en fedakar

en gö2üpek köpei olduuMu
gösteririm O'najj .

O’nun her tarafn sr
Rintintin! Anlald mjl

Müdür Bey! Kova ak kesildi!

Aradan kaçanlar oldu galiba

Hepin2 bir kova alp rmaktan su

|

tayacaksn^! Kovalar elden ele aktarlacak!

Ooe Dalton sen buraya gel!

Bunu ancak çok keskin bir ee ile kesebilirsin^.

O 2amana kadar da Rintintin Dünyay
ayaa kaldrr!



yaasn!

y&ftsirt!

Mü<)üröMÖ2!

Yaasn!
HapishanenM2L

Kara kara düünmeyi brakn çocuklar!

Birlikten kuvvet doar! Elbirliiyle

eskisinden daha iyi bir hapishane yapacaa!

Öbür konuya yelince

Red Kife Rintintinln

kaybolduunu bildirelim.

Bakarsni2 yardmc
olmay kabul eder!
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Hiç deimemisin Joe!

Yine evin altn üstüne getirdin!

Su köpei gö2Üm görmesin

bir daha!



C Balk av buraya kadar Düldül!

$i*\di sra haydut avirtda!
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Çocuklardan
j

Ne ge2er! 2w\w\e
haber alyor J çocuklar ite! Ana
wosunu2? ^/ocandan ayrlp hapise

dittilerm unutuverigorlar

analarn!





Ne yopaliM...Soygun soygundur!

'ine biftekle kediniz için kyma m
istiyorsunuz^.



Hemen yola çkyoru2 çocuklar

I

Arabay braâa brakacaa! Yol bo2uk çünkü!

Birina eti srtlansn!
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Kollar svayp çevreye duman attracaa!
Avareli de yammaa almayacaa! Annem

yaptklarma örenince bae güveni artacak





Alveri bitti imdi sra
daha öneM eylerde!

Artk alverie
balayabilirin*.

Yeter Be!

Aiaahag* U21M ettirv'2!
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Susun ya! Brakm dtx

uluyalm artk!

Ben sana sonra

0östericem Anana
barmay!





Bir de tatlm

burada olsayd!
Bir »\a<3en ocanda
bu duygusal anlar

yaanrken...

' Sradan bir yal kadn deildi! 0 yal kadn Daltonlarn Anasyd.
Daltonlar gelip Analarn kurtardlar. Ayrca bir araba dolusu tavuk

çaldlar. Bir ay^rsyeseler bitireme2er!,
Vakit geçirmeden onlar

bulmak 2orundayi2 J



Cel buraya Rintintin erifin

kedisini rahat brak!
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ANNELER
GÜNÜ

Anneler günü için

Kaktüs Kavana gelin.

Kasaba Panayrndan
Annenize hediye almay

unutmayn.Anneler için

balklar,zembiller,

enfiye kutular,

kedileri için oyuncaklar!

JM.

hereinden fa2a dikkat

çektik. Bir süre olaylarn

durulmasn bekleyelim.

Bu arada i tutmak için

baka bir yere gidelim.

Snf!

Eski ünümüze kavutuk!
Herkes bfcden korkuyor.



£ASAE>AMIZIO ArOsieu&E
klUTUÜ OLSUtO!

Kasaba panayrlar
kalabalk olur. Kalabala

karra he kadnlar v
çocuklar da olacandan







yice kilitleyin erifi Ooe Dalton ile Anas
muhakkak bunlar kurfarMak isteyeceklerdir.

Tawaw! Ben onlar arabaya
gideceM awa sen de Red Kit'in

iini bitirweMe bin vereceksin!/1



Ben s2n yerini2de olsam

oullarmn kodese girmesine

sevinirdim. Hiç olma2sa yakalanma I

korkusundan kurtuldular!

doe ile yola çkp çocuklar kurtaracaksnz!

Oyunbozanlk edersen doe koronu
kafana skar Red Kitf J



Y M'&pyorsur\u2\
( Sersemler! Salak )

\^Heriflari/

K* Hapishane

ss
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AfOtoeuete sütoü kutlu olsunJ,

AfOA GÎ&Î VAfc 0LMA2.

VAAöifO AK)ALAfcIiMI2!

uel buruya Red Kit

Ko2umu2u paylaalm
seninle!

Yolun karsna geçmende yardm etmemi
miydim? Beni öldüreceksiniz de ne geçecek

Çocuklarma olan

borcumu

Ha2r



(
Eninde sonunda bana yardm edeceini

'/Gerektii gfbT
biliyordum Rintintin!

davranmadm
biliyorum ama
«'aparsn yalna

beer ama2
v_köpek de aar*/
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