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За кадрам

Аднойчы Джорж 
сустрэў Гаральда ў 

дзіцячым садку.

Яны сталі лепшымі 
сябрамі і пачалі 

складаць коміксы.

Іх самы першы 
комікс атрымаў 

назву:

Праз пэўны час 
яны нарабілі тоны 

коміксаў пра 
Догмэна.

Прыемна 
пазнаёміцца. Мне 

так 
сама.



Аднойчы 
ў чацвёртым класе іх 
наведала новая ідэя.

І яны 
пачалі выдумваць 

новы комікс.

Хутка, у  іх жыцці пачаліся сапраўдныя 
цяжкасці!

Гэта было 
небяспечна...

...Жудасна...

...і смешна 
заблытваліся 

сюжэтныя лініі.
І толькі тады, калі 

здавалася, што рэчы 
не маглі быць яшчэ 

больш горшымі...

...усё стала 
значна лепш.

Усёй драме 
прыйшоў канец.

Але там было 
яшчэ шмат 

нявырашаных 
пытанняў.

Хэй!

Куды дзеліся 
нашыя двайнікі?

Дзе Тоні, 
Арланда і Дон?



Джорж і Гаральд 
шукалі іх тры 
гадзіны запар...

...пакуль нарэшце 
яны не дакапаліся.

Гэй, 
паглядзі! О, файна!

Гэта скрынка напоўнена 
старымі коміксамі 

пра Догмэна, якія мы 
стваралі, калі былі 

яшчэ дзецьмі.

Гэй, я ўжо паспеў 
забыць пра ўсё гэта!

Цэлых 
чатыры 
гадзіны 

яны 
чыталі 

іх.

Ха Ха Ха Ха Я зараз лопну ад смеха!

Паглядзі, як ты маляваў!

Старая школа!

А паглядзі, як дрэнна 
ты  рабіў подпісы!!!

Што ж, што мы збіраемся 
рабіць далей?

Пра Капітана Споднікі? Неа! Лепш давай зробім 
нешта іншае!

А давай створым 
новы комікс.



Што наконт Догмэна?

Згодны!

І яны разам, два 
сябра пісалі, малявалі 
і смяяліся ўвесь дзень.

Джорж спрабаваў 
выкарыстоўваць 

больш слоў...

...Гаральд 
спрабаваў 

выкарыстоўваць 
больш дэталяў...

...І вось, ДОГМЭН 
быў перанароджаны!

Клас! Выдатна!



Джорж Гаральд

Мэбля 
Люка 

і Эндру

Ты 
пабач! Мая новая 

канапа тут!!!

Яна сапраўды 
прыгожая, шэф!

Я ведаю!

Мы занеслі яе ў ваш кабінет.
Я не магу дачакацца 

таго моманта, каб стаць 
першым, хто сядзе на 
маю новую канапу!!!

Заклікаю ўсіх 
паліцэйскіх!

Вы зможаце ўбачыць, 
як я адпачываю 
на маёй новай 

стыльнай канапе!!!

Дзякуй, 
хлопцы.

Заходзьце 
ў мой кабінет!!!

О, хлопцы! 
Гэта будзе 

выдатна!!!



Афіцэр Найт і 
сабака Грэг... ...вы паўсюль заставілі бруд 

ад абутку і сабаччу поўсць!

Вы найгоршыя 
паліцэйскія з тых, каго 
я калі-небудзь ведаў!

Знікніце з майго зроку!

О, сябар! 
Я хацеў бы, каб мы 
маглі зрабіць нешта 

гераічнае, каб зрабіць 
на яго ўражанне!

Угу...

Шэф 
раззлаваўся 
на нас зноў!

Сакрэтная 
лабараторыя 

Піці



Гэты паліцэйскі і гэты 
паліцэйскі сабака 

вярнуліся!
Хіба вы не занепакоеныя 

гэтымі двума?

Што 
з таго?

Ну не!!!

Зацані!

Афіцэр Найт - гэта 
жорсткі паліцэйскі...

...але ён 
не карыстаецца 
розумам!

А Грэг - гэта разумны 
сабака... ...але яго цела слабое!

Так, але што адбываецца, 
калі яны працуюць

разам???
Хмммм... Гэта можа 

быць праблемай!

На шчасце, у мяне 
ёсць рашэнне!

Хіі-хіі!



Памажыце! Гэта бомба!

Афіцэр Найт і Грэг 
паспяшылі разрадзіць 

бомбу.

Хмм... Які дрот 
я павінен перарэзаць? 
Чырвоны ці зялёны???

Гррр!
Зарзумеў! 

Грррын - значыць 
зялёны!!!

І ТАДЫ...

О, не! Я забыў, 
што сабакі не 
адрозніваюць 

колеры!!!

Уіў - ууу - уіў - ууу!
зусім 

хутка ...

Як ты сябе адчуваеш, 
стары сябра?

Ррафф!

Я так сама!



Праз некаторы час 
доктар прыйшоў з 
вельмі дрэннымі 

навінамі.

Бууу-хууу-хууу!

Прабач, Грэг, але тваё цела памірае.

А твая галава так сама памірае, паліцэйскі.

Пацуччае жыццё! 
Я ўпэўнены, што ненавіджу 
сваю паміраючую галаву!

Але ў той момант, 
калі ўсё здавалася 
ўжо загубленым...

Хэй!

Чаму б нам не зшыць 
галаву Грэга з целам 

паліцэйскага?

Добрая ідэя, медсястра! Вы геній!

Ура!

Тады яны правялі 
складаную аперацыю 
з яго галавой. Доктар 
адрэзаў галаву Грэга 
і прышыў яе да цела 
паліцэйскага.

Што за 
шчаслівы 

дзень!



І хутка, новы барацьбіт 
са злачыннасцю скочыў на ногі.

Ура Догмэну!

Гэтая навіна 
распаўсюджвалася 
імкліва!

Пацуччае жыццё! 
Я міжволі стварыў 

найлепшага паліцэйскага, 
які існаваў калі-небудзь!!!

На шчасце, 
я ведаю, 

як спыніць яго!!!

На наступны дзень...

Так, 
так, 
так!

Так што ты самы найлепшы 
паліцэйскі ў свеце, так? Дык ты лепш 

разглядзі крок тут!



Я не спушчу 
з цябе вачэй!

Добра? 
Што ты можаш 
сказаць наконт 

сябе?

Пайшоў вон адсюль!

Дзень бедалагі Догмэна 
пачаўся дрэнна...

... але ўсё 
збіраліся 

стаць яшчэ 
горш!


