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Alkusanat

Vartuin koiraperheessä ja olen aina pitänyt koiria sekä koo-

misina että rakastettavina olentoina. Noin vuosi sitten aloin 

piirtää sarjakuvia, joissa oli puhuvia koiria. Ystäväni rohkaisi-

vat minua esittelemään niitä sosiaalisessa mediassa. Loin Off 

the Leash -sivun Facebookiin ja aloin postailla sinne yhden 

kuvan päivässä. Olin yllättynyt hyvästä vastaanotosta, ja nyt 

pilakuviani seuraa päivittäin tuhansia ihmisiä kaikkialta maail-

mas ta. Piirrokset vetoavat kaikenlaisiin ihmisiin, sekä intohi-

moisiin koiraihmisiin, jotka nukkuvat kahdeksan koiran seassa, 

että ihmisiin, joilla ei ole lainkaan lemmikkejä mutta jotka silti 

näkevät piirroksissa jotain tuttua. Kukapa ei haluaisi valmista 

ruokaa, vatsan rapsutusta ja iltapäivätorkkuja sohvalla? Tämä 

on ensimmäinen pilapiirroskokoelmani – toivottavasti saat 

siitä iloa!

Rupert Fawcett





Mandylle
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Hei,
PePPi!

 ei, PePPi,
 tämä ei
 toimi.
olet
liian
iso

enkä 
ole

enkä 
ole toimii!

AlAs, PePPi.
Olet ihAn
liiAn isO.
AlAs
nyt!
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Tuolla hän Tulee, 
jäbäT! leviTTäyTykää
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Tänään aion
olla valloiTTava
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anna mennä,
sakke!

YläFemma!aargH!
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näillä kultaisilla 
Pisaroilla PYHitän 

tämän Puun ja julis
tan sen kuuluvan 

ikuisesti minulle. jos 
joku kiistää tämän 

julistukseni, lYökööt 
metsän sYnkät rita
rit Hänet maaHan ja 

Palakoon Hän ikui
sesti Helvetissä

kun Pirre kävi tarPeillaan, 
Hänellä oli toisinaan 

taru sormusten Herrasta Fiilis
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 nYt  
 tulee 
 Paras 

osa
3…

2…

1...

täältä
Pesee!
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mitä aiot teHdä tällä 
viikolla, Patu? en mitään!

sama täällä. 
taidankin jo aloittaa

jeH, ei jätetä 
Hommia rästiin
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no niin, 
voit kaivaa  

Pussisi esiin

noin. nouki se kun 
     se on vielä  
          lämmin

tee siiHen 
näPPärä 

solmu. HYvä 
tYttö

oma 
kakka
orjani



17

P e n T u j e n  k o u l u s s a

Päivän oPetus
kaaos ja  
HävitYs

jos siis omistaja 
komentaa meitä tekemään 
jotain, meidän Pitää teHdä 
Päin vastoin? emmekä silti 

  joudu Pulaan, koska 
   olemme niin sööttejä?

aivan
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kYllä, tosi 
kiva mekko. se 

tosin kaiPaa 
vielä valkeita 

karvoja
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   en Halua suuHuni 
 kuollutta lintua. se 
ei ole terveellistä!

en mene 
tuonne. siellä 

on kuraista, 
eikä meille 

makseta 
kurabonusta

Hei jäbät, lePo! 
lakisääteinen 90 

minuutin tauko!

metsästYs ei ollut ennallaan enää sen 
jälkeen kun lintukoirien ammattiliitto 

Perustettiin
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l e m P e ä  s o h va l l a

ei, iines! 
Yök!

älä välitä  
Hajusta, tunne vain 

                              rakkauteni


