
Sen ve kızın 
evimize taşınalı 

tam bir ay  
oldu.

Bizi buraya 
güzel bir 

rüzgâr attı!
Evet,  

hem de çok 
güzel bir 
rüzgâr.

Ve kötü niyetli 
birkaç avcı!

Evet,
 farkında olma-
dan bize şans 

getirdiler.

Aslında onlara teşek-
kür etmemiz gerek. 
Onlar olmasaydı asla 
tanışama- 
yacaktık.

Çocuklar  
bile birlikte  
olmaktan  

mutlu!

İşe  
yaramazın 

tekisin!

Bakın nasıl da 
korkuyor, ağlama 

tavukçuk!
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Uyduruyorsun, 
sümüklü burun! Hiçbir şey 

anlamıyorsun, 
çünkü kıtsın!

Hadi bastır,  
Zıpır!

Pis halı!
Çizgili 

paspas!

Sinek 
pisliği!

Kokarca  
kokusu!

Hımm, 
     hımm.

Burada  
ne olduğunu 
öğrenebilir 

miyiz acaba?

Sakın  
endişelen- 

meyin.
Her şey 

 yolunda.
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Onlar gibi 
kavga edebil-
mem için beni 
çalıştırıyorlar.

Tabii ki! Uslu’yla Obur’a bir 
bak; küçüklüklerinden 

beri birbirleriyle  
kapışıyorlar.

Hmm,  
çalıştırılmaya  

ihtiyacın var yani?

     Benimse eskiden  
antrenman yapabilmem 

için yalnızca arkadaşlarım 
vardı. Bir erkek kardeşle 

tabii ki daha iyi 
kapışılır. Bu çok 

doğal!

Zıpır’ın bu 
işte geri 
kaldığı  
doğru.

Ama tuhaf, bir kıza göre, 
kendini gayet iyi savu-

nuyor.

Ve hızlı öğreniyor. 
Kavga etmekte çok 
yetenekli olduğunu 

düşünüyorum.

Ah!  
Bu içimi 

rahatlattı!

 Pekâlâ,  
siz çalış-
maya devam 
edin.

Ama hâlâ  
odalarınızı topla-
manız gerektiğini 

unutmayın!

Ne olursa  
olsun, birlikteyken 
asla sıkılmıyorlar. 

Bu şimdiden 
 böyle…
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Of! Neyse ki  
daha yeni 

başlamıştık.

Evet,  
babam böyle 

davranmamız-
dan nefret 

eder.

Babanız  
bazen gerçek-
ten çok sert 

oluyor!

Annenle  
alışık değilsiniz, 

hepsi bu!

Tamam,  
ama oraya 

biraz çekidüzen 
vermemiz 
gerekiyor.

Böyle suçüstü 
yakalanmamız hiç hoş  

değil. Kulübemize gitsek  
daha iyi olacak.

Aa, evet!  
Bir koltuk 
koyarız!

Resim 
atölyemi 

oraya kurmak 
istiyorum.

Ve cevizleri 
saklamak için 
de bir ardiye!

Bu kolay 
olmaya-

cak.

Ama 
neden 

olmasın?

Sanırım bir 
sorunumuz 

var…
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Burası  
çok  

küçük!

Hayır, iyi  
bakın! Aslında  

yer var…

Ama  
Uslu, biz kuş 

değiliz ki!
Oraya çıkmak 

için illa ki 
uçmamız 

gerekmiyor.

Biraz ip ve 
ağ yeter.

… yukarıda!
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İşte bu 
kadar!

Olamaz! 
Saat geç 
olmuş!

Belki  
çoktan  

bizsiz sof-
raya otur- 

muşlardır.

Çabuk, 
acele  

edelim!

Bekleyin,  
izlerimizi yok 
etmemiz ge-

rek! Yoksa biri 
gizli yerimizi 

bulabilir.      Burası 
rahat. Ama 

acıktım. 

Yemekten  
sonra geri geliriz. Hadi 
kımılda, Zıpır! Yoksa 

başımız derde 
girecek.

Ve yemek 
soğuyacak!

Ah, siz ve  
sizin şu yemek  

saatleriniz! Annemle 
ne zaman acıksak 
o zaman yemek 

yerdik.

Yemek 
saati 

gelmiş 
olmalı.
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Özür 
dileriz!

Bakın,  
bizim gezgin-
ler de geldi!

Neden geç 
kaldınız? Saatin nasıl 

geçtiğini 
anlamadık.

Üstelik  
bir de köpek 

vardı.

Zıpır! Hep  
beraber dışarıdaydık.  
Buralardaki tek köpek, 
sahibinin kucağında 
oturan Yorkshire cinsi  

bir teriyerdi.

Evet, ama  
köpeklere asla 

yeteri kadar dikkat 
etmediğimizi  
her zaman  
söylersiniz. 

Eve vaktinde gelmiyorsanız, 
     Yemekten sonra dışarı 

çıkmak
 yok.

Ama hâlâ  
yapmamız 

gereken önemli 
bir işimiz var!

Kesinlikle  
Zıpır. Ve bu işin 
adı “odalarınızı 

toplamak!”
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Neyin var 
Zıpır?

Niçin  
eşyalarını top-
lamıyorsun?

Daha önce bunu  
yapmamı asla istemezdin! 

Her şey mükemmeldi.  
Peki, niçin şimdi toplamam
  gerekiyor?

Daha önce 
sadece ikimiz
   vardık.

          Şimdiyse  
altı kişiyiz. Eğer herkes  
senin gibi yapsaydı, ortalık      
   darmadağın olurdu.

Hem zaten  
bunu yapman 

gerektiğini sabahtan 
beri biliyordun. Yarın 
büyük temizlik günü. 
Öncesinde her yeri 
toplayıp düzeltmek 

gerek.

Daha önce hiç 
büyük temizlik 
yapmıyorduk!

Oyun-
caklar 
gitti!

Aferin  
Bıdık! Çok 

güzel toplu-
yorsun.
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