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Sea . . .

Cad a
bhí ar siú l
agam arís?
Cá’l mé?

Bhí mé
ag gol ?!!
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B’fhearr
dom dul
abhaile .

Hmmm .. .
cén treo
anois?

Bhí
sé leagtha
ansin -
an l iomsa
an mála?
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OK,
Fág seo!

“Éloise Pinson , 10, Rue
de Nancy , 75010 Páras”

. . . Ní aithním í.

Bhuel . . . tógfaidh mé é seo
ar iasacht ar aon nós!

AHHH PEOCH
!! !
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Tá sí sin cosúil sa ghrianghraf
l iomsa , ach ní aithním an
t-ainm ar chor ar bith!

Ní hin
m’ainmse .
Is mise . . .

Is mise . . .

Foc saéc!

. . . ach cad
atá tagtha orm?



CAIBIDIL '1

Ok . . . níl
aon chúis mhór
imní ann . . .

Ach . . . ní
fhéadfaidh
mé fanacht
anseo. . .



13

Beidh chuile
shórt go breá. Tá .. . tá
seoladh agam, agus
ticéid ar an métro.

Chui le shórt go breá.
Tiocfaidh sé ar fad ar

ais chugam faoi
cheann nóiméid.

. . . agus
mapa de
Pháras.

Sea, Rue
de Nancy ,
sin métro
Bonsergent
nó Gare
de L’Est.

Ach
cá’l mise,
anseo?!!

Teastaíonn
ainm na
sráide . . .

Is mise . . .
Triai lfimid arís é

. . . Is mise . . .?

nó an
métro.

Cad sa frig
atá ar siú l agam i
MONTGALLET?!!
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Athróidh mé
ag Basti l le . . . nó

tiocfaidh mé amach
ag Républ ique agus
siú lfaidh mé an

chuid ei le .

Tada.
Oiread is
pictiúr de!

Agus m’árasán féin , tá sé. . .?
Mo sheomra? An chistin?

Ach níl cial l
ar bith leis seo.
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Ní aithním an
tsráid seo AR CHOR

ARBITH!
Bhfuil

mé i ndáiríre
i mo chónaí
anseo?

Meas tú ar chóir
dom .. . d’fhéadfainn ,

b’fhéidir. . .?

Mmm. Tá
sé róluath le
painiceái l .

Dhá chnaipe A agus B, ansin
na figiúirí 0 go dtí 9. Sin 20,736

teaglaim éagsúla le ceithre dhigit
nó 248,832 le cúig dhigit . . .

CLIC

CLIC

CLIC

Dar
ndóigh, tá
cód ann .
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B’fhéidir, le teann cleachtaidh, go
dtitfidh mo mhéara ar na huimhreacha

astu féin , gan smaoineamh?
Bhuel ,
NÍOR
oibrigh
sé sin !

Nó má
shéidim air
b’fhéidir

go bhfeicfidh
mé rian na
méar?

CL_IC
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M IA
Ú
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AH, SEA!
Na boscaí l itreach! Níor

bhreathnaigh mé,
fiú!

Sin é . . . Pinson!
Agus, dar ndóigh, níl an

t-urlár marcáilte !

Cad a dhéanfaidh
mé? Tógfaidh mé
na l itreacha?

Bhuel ,
tar éis an
tsaoi l , nach
l iomsa
iad. . .?

Dia duit.

D.. . dia
duit.

Tá tú
tagtha ar ais,
mar sin?

Bhí mé ag éirí
imníoch.

An
raibh mé
a fhad sin
imithe?

Ní raibh . . . ach tharla go
raibh an cat ag meamhaíl
i gcaitheamh an lae . . .

Ah, sea,
an cat.

Bhí
agam níos
mó beatha
a fhágáil
amach
dó.

CL_I C
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B’fhéidir nach
smaoineamh rómhaith
é seo. Ní fios cad a
bheadh romham
san árasán?

Caithfidh mé
éirí as an tseafóid

agus dul abhaile go dtí
M’ÁRASÁN FÉIN, agus
tiocfaidh chuile shórt

chugam arís!

Bhuel . . .
slán .

Tá mé
féin ag dul
suas.

MIAÚ

MIAÚ
MRRR

MIAÚ

B’fhearr
dom é a
bheathú!

Is
dóigh gur
fearr.
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LÁ BREI
-THE

SON. .
.

Tá sí againn .
Coinnigh
ciúin í!

Ach . . .
cé thusa?

Agus cén chaoi
a bhfuair tú
eochair?

MIAÚ

MIAÚ

MIAÚ
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MIAÚ

MIAÚ

MIAÚ MIAÚ

Cén tráth
den oíche é
seo le bheith
ag teacht
abhaile?!!!

Ah!
Seo anois í,

an bhean gan
chuimhne!

Ceart, a
bhuachail lí

tá sí
againn .
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MIAÚ

MIAÚ
MIAÚ

Éloise?
Ach bhí tú
ceaptha.. . . Dúirt tú

go raibh sí
as baile?

A stór,
bhí imní
ag teacht
orm !

A
MHAMA!

OK, sin do
dhóthain , tá tú
ag dul thar
fóir anois.

Beidh
chuile shórt
ina cheart.
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MIAÚ


