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EGY VÍHARoS
rtnÁNotlLÁs

cvönvorü. r,lqyogo nyári nap !olr
tÉr áiva lelhó sem üszkalt cz élbo]ton
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Ahogy elha]lldtak egy tó me]lett.
rnegpillantottak három horgászt'
EjhaI Ezek aztán bizlos
fogtak valamitl



Éppen kirakták
az uzsonnáskosarakat'
amikor váratlanu] megjelcnt
TúÍó Rudi. a hires-neves piló!a.
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Micike| kiáltotta.
Rögtön kitór a vihar|
A gyerekeket gyorsan
fedéI al/l kell vinni|
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(;)'ors.ln! G]rolsanI kitbtilt Rüdi'
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Csinn-bumm' csinn-bumrrr| Égszakadás' íöIdindulásI
Mennydörgótt' vil|ámlott, de szercncsére
már mindenki az iskolabuszban ü]1'

*\

senki és semmi nem áZott meg'
Még Róka gazda tÍaktoÍa sem'
soha ilyen sikerült esős kirándulástI
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MATILDA MEGMENEKÜL
Magas székén i]ldőgé]1 Ali' az úszómesler'
és figyelte a fürdőzőket' mert hátha
ki kell valamelyiküket menteni'
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Egyszcr csak hallja ám' hogy
va]aki segitségért kiabálI

Nosza leugÍott e s7ékérő]' és máris
berohant e hullámZó tengerbe.
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A s7él messzc sodorta ő! a parttól'
és ncm tudott visszaúszni'

M.lti1da kiá]tot1 segitségér1'

CsakhogY Matilda 1úl
hoey Ali kimenlhcsse.

nrgy volt ahhoz.
De ki segithet Íaitlt']/q
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Micsoda szerencsel
Épp ekkor
járt a környéken
a parli őrség
helikoptere.
Egyből kiemelte
Alit és Malildát
a tengerből.

Akkor a7tán a belikop1er visszaÍepült
velük a pa11Ía. ahol Cicó lesegítelle őkel'

Matilda becsszóÍa megjgéÍte Alinak,
hogy legközelebb majd jobban vigyáz'
s nem fürdik' ha vjharos a tenger.
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MoToRoS MÁRToN

MotoÍos Márton
gyakran vit1e magával
kisfiát. Mikit.
hogy megsétáltassa
remck motorcsónakián.

Máskor meg
lakóhajónak iilkö7ölt'

Ki a Iegjo-ob motoros a világon.
mit gondo]lok? Hát Márton|

l-ts\./<r pelorul bele.zrladr ee) ri.orlr'hi

úgyhogy a ruháskoslir a vizbe fordult'

Merl Márton
lassitott. . .



aztán folyton
nekiment

valaminekl

Egészen addig. nig
Balnabás révkaliluZ
el nem kaptal
Barnabás ÍliptrancSo11.
többé nen motorozhll.
legfeljebb odahazr.
egY kacsaúsZ1atóbanI

ott aztán Má.ton nyugodtan molorozhat'
nem mehet neki semminekl
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Ki .r7 otl abban ir

pincLrrk.r-pici
nloLorcsónakban ]

l)c his/ c/ Ll

kis Mikil

I:jhl'l Úg1'11lszlk.
ncllr elóg cg! kácsaúsllLltó]

U tltnu. I]arn.Lbirs r'óvka1auzI
NlenLsd ki svorsunl
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TENC ERl PATKÁNYoK

Ki nrcr LlrcrrkoI r ilorlrlznil
\'1ii\cnkor'l
ll.]1 xlnikor ll/ cgós/ leng.l lele !ln
|eLlÚn1i] kllóZokkxl' |lkik nlindc!ll
.lrrho!nak' llnlihc/ hozzilórnckI
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Horgonyt is velett egy
laka!lan sziget előlt'

Pancsi néni húsos lepényl
sütött neki ebédre.

,.Előbb sZunditok egyet.
és csak aztirn eszem meg a
]epényemet'' gondo1ta Vili bácsi.

És nrzir aludt. sőt horkolt is.
Krr. krr, krr. . .

De ki mászik
()11 a kötólcn?
Ni csakl EcY KALóZ|
És orr a rijllr ts. Vrr-t l
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és aztán nekiláttak' hogy fölfalják
a húsos lepényét' - Ez AZTÁN !INoM| ujjongtak.

Minden hiába! vili bácsi mit sem tehetett.
túl sok vo]t a kalóz!
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vííbácsi dühbc eurult. de tánrad1 egy öt]elc.

Sásl Szede11. és szópen n1cgÍbn1a'

ry
AZtiln kagylókat
l'aágra: ebből ]etL

{npr.:

//

szörnyii s7áj'

A sás57őn}eget köIéje keri1ette.
krg)'lóból s7cnel csin,lll neki.
prillnalegycző{ lűZőtl a végóÍc.
és menten megs7ületelt a7 ijesz!ó s7órnyeteg!

Vi]i b/tcsi bclcbújt. ós Inost ő loll
Vjlr bllcsi. Az lJ]]szTaj szó^NYFTFCi!
Re\ztes\itck f rir;/oLl



A szörnyeteg a hajóhoz iiszott'
A kalózok rémületbe estek.
Mind bemenekült a hajó aljába'
A szörnyeteg rájuk záíta az ajlót'
sőt be is lakatoltaI
Elfogta az egész kalózbandáll
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s aztán a szörnyeteg szép
hazavitorlázott.



vili bácsi kikötött' és kibújt
a szörnyeteg-ruhából.
Mindenki megkönnyebbült.
De jó, hogy csak Vili bácsi volt|
szimat őrmester megbi]incselte
ós elvezette a kalózokat.
Bizony, bizony,
Vili bácsi megszabaditotta tőlük a tengert,
és moslantól kezdve újra nyugodtan lehel
hajókázni'

Éljen vi|i bácsi, A FÉLELMETES szöRN.tETFG!
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SZIMAT ŐRMESTER NAGY NAPJA

szimat őrmester soÍra bíÍságolta
a tilosban parkoló gépkocsikat. amikor' ' '

. ' ' kirontott vaIaki az ABc_ből.
Hogy ki? Hát Banán Gorilla' Most is banánt lopotl.
e. rnegpróbell elmenetülnr,,\.lkmányJ\al'

Ám Cicó és Lali' a kukac meglátrák' ' '

oda nézz, szima1! EIlopja a motorodat isI

'v-



Szimal őrmester begurult.
Majd kölcsönadom a tíiciklimet' és azon

üldözheted nyugtateatta ő1 Cicó'

€

Nosza. mindnyájan át üldö7ték.
fölkaptak a tÍiciklire'
és nyomába eredlek
a tolvajnak.

TEJ

Árkon-bokron

JP

De azért TE NE utánozd őket!



Epp akkor röpültek át egy
amikor azt felvonták'

hidon. Ez már döfi' Szimat őrmesterl
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Banan Goíilla hirtelen fejre allt . ' .és bebukfencezett az étteÍembe



- Egy lolvajl üldöZökI mondl.l Szim.ll
Vendéglós Valdemárnak.

Együtt tették tíivé az' egész
éttermet. de Banán Gorillának
nem lelték nyomál sehol.
valdemáÍ bekítgette szimatot:

Ülj le, és fújd ki maead,
mindjárt hozok valami finomat nekt€kI
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s már hozta is az ízletes banánl€vest.
Lali megszólalt: Fejemet rá, hogy Banán Gorilla
szives-öIómest ülne köztünk!

Cicó! Gyerünk mancsot mosni! Úgy illik
ebéd elótt! ' vágott közbe szimat.
Velük tartott Lali is' x

Miután visszajóttek, észrevették ám,
hogy az asztaluk elvándoro]t!
Valósággal elmászott. . '
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'. 'csakhogy közben egy brnánhéjon
és lám. ki Íejtő7ött alalta?!

-r?ar*>-
szimat' S7imat, büszkék vagyunk rád!
Banán Gorilla most majd megtanulhal.Ja:
ad<lig jár a korsó a kútÍa' míg el nem törik'
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