
D'Peggy ass blann. De Patch ass säi Blanneféierhond. 

E Comic erausgi vun "Chiens guides d'Aveugles au Luxembourg"



D'Peggy schléift nach. Säi Wecker 
schwätzt a mécht hatt wakereg.

Gudde 
Moien, et ass 

6 Auer.

De Patch schléift 
nach an der Kichen.

Et kënnt 
een.

Gudde 
Moien Patch.

Hues Du gutt 
geschlof ?

Fudder ?

Fir d'éischt kënnt den Halsband un d'Rei. An elo 
d'Fudder ?

1



Mir mussen 
däi Fudder 

weien.

D'Peggy huet eng Wo 
déi schwätzt.

175 
Gramm

Dat war 
gutt.

2



De Wee op d'Aarbecht geet lass. Fir d'éischt 
musse mir 

d'Féiergestell 
undoen.

Dat ass meng 
Aarbechtsuniform.

Bei 
enger Trapp 

muss ech stoe 
bleiwen.

Sich 
d'Bréifkëscht!

Gutt 
gemaach.
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Ech muss 
och bei engem 

Zebrasträife stoe 
bleiwen.

Riichtaus!

Een Toast leit op der 
Strooss.

Et schmaacht 
bestëmmt gutt, mä 
ech däerf net.

Schued

Eng kleng Paus

W.e.g. 
ewechkucken.

4

Sich den 
Zebrasträifen!



Eng Dreckskëscht steet am Wee.
Afg

Dat ass 
gepackt!

Sich de 
Luuchtepotto!

5

Um Buedem ass eng 
Markéierung, déi 
d'Peggy fille kann.

Ënnendrënner ass ee 
Knäppche fir ze drécken.

De Knäppche vibréiert, 
wann et gréng gëtt.
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♪ ♫ Here comes 
the sun, ... ♬ ♪

D'Gare An der Gare.

Séier, mir 
mussen den Zuch 

kréien.



7

duerch 
d'Getrëppels vun de 
Leit weess ech, wou 

d'Trap ass.

Och op der Gare ass 
eng Leitlinn um Buedem, 
déi ee fille kann.

Wéivill 
Auer ass et ?

Et ass 
7 Auer 15.

D'Peggy huet eng Auer déi schwätzt.

Wann ee blann ass, kann een 
de Fahrplan net liesen.

Nees Schiermer déi dem 
Peggy net weiderhëllefen.
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Den Zuch kënnt.

Sich 
d'Dir!

Et ass net 
einfach 

eranzeklammen.

Hei kënne mir e 
bësse raschten.
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D'Peggy spillt ee Spill um 
Telefon. Den Telefon ka 
schwätzen.

Dat ass 
eng Häerzer 

Dame ...
Ech hu 

gewonnen.

Mir 
miisste 

geschwënn 
ukommen.

Et ass méi 
einfach, wann den 

Träpplek an de Quai bal 
op der selwechter 

Héicht sinn.

Am Büro. D'Peggy schafft 
als Sekretärin. De Patch huet elo Paus.
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De Computer liest vir, wat 
um Bildschierm ass.

Kënnt dir 
mer de Bréif 
scannen an 

ofspäicheren?

De Scanner erkennt den 
Text vum Bréif.

De Bréif gouf gespäichert 
an ass elo um Computer.

D'Peggy liest de Bréif a 
Blanneschrëft mat der Hëllef 
vun enger Braillezeil.

Kënnt dir 
den Text vum 
Diktaphon 
oftippen?

Jo, 
natierlech.

An der Zäit wou d’Peggy 
schafft, rascht de Patch.
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Bla bla 
bla….

D'Peggy wëll ee 
Classeur 
beschrëften.

Dat mécht hatt mat enger 
Dymobandzaang, déi 
Blanneschrëft dréckt.

Sou kann hatt de Classeur 
zeréckfannen.

Mëttespaus

Nach eng kleng 
Schlupp an da geet et 

lass.

Solle mir 
an de Park 

goen ?

De Lift huet grouss Zifferen, déi ee fille kann.
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Um Buedem si Sprangbueren ubruecht.

D'Geplätscher 
vum Waasser 

verréit mir, wou 
ech sinn.

Entspanung 
pur ...

Bass Du 
hongereg ? 
Ech och.

E Blanneféierhond däerf 
ëmmer mat akafe goen ...

... och do wou et Liewensmëttel gëtt.

Ee gefëllte 
Croissant, w.e.g.!
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Wann ech 
gelift.

Merci

Häss Du 
och gären 

eppes ?

Hunn ech 
d'Orientéierung 

verluer ?

Ech mengen, 
ech brauch 

Hëllef.

Kënnt 
dir mir w.e.g. 
hëllefen ?
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Ech 
sichen 

d'Apdikt.

Do ass 
d'Apdikt.

D'Apdikt ass op däer anerer Säit 
vun der Strooss.

Ech gesinn 
dat net.

Ooops!

Et ass besser, 
wann ech Iech dohi 

bréngen.

D'Peggy paakt den Aarm vun der 
Fra un a léisst sech féieren.

Ukomm, et war 
dach guer net esou 

schwéier.
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D'Lotti ass dem Peggy seng Frëndin. 
Hatt ass sehbehënnert a gesäit 
nach e bësse.

D'Lotti benotzt ee 
lange wäisse Bengel.

Et steet eppes am Wee.

Mam Bengel taascht d'Lotti, 
wou de Bord vum Trëttoir 
ass.

Hei hält den Zebrasträifen op.

Ass dat 
d'Peggy ?

Peggy, 
bass Du et ?

Lotti ?
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Solle 
mir eng Taass 
Kaffi drénke 

goen ?

Hei ass et 
flott. Hei 

bleiwe mir.

Esouguer de Patch 
kritt Waasser.

Et ass Feierowend an 
d'Peggy fiert heem.
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Ee chantier

Ech 
muss een 
anere Wee 
fannen.

De Patch bleift 
stoen. Ass de Wee 

verspäert ?

Esou 
komme mir 
laanscht.

Gutt 
gemaach. 

Weider esou.

Dat ass 
awer ee schéine 

Mupp.

Eng ongewollt Stéierung.

No lénks!
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Du bass 
ee brave 

Mupp.

Ech 
kann esou net 

schaffen.

AfD
Dir stéiert de 

Mupp bei senger 
Aarbecht.

Entschëllegt, dat 
wousst ech net.

Et léiert een 
ëmmer bäi.

Geschwë 
si mir 

doheem.

Sich 
d'Dir!
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Gi mir 
spillen?

Jo, jo, jo,...

Fänk de 
Ball!
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Ech ginn esou 
lues midd ...

Dem Patch säi Fell muss 
grëndlech gekämmt ginn.

Esou 
léisst sech 

d'Liewen 
aushalen.

Wëlls 
Du ee Film 

mat mir 
kucken ?

De Film huet Bildbeschreiwungen 
fir blann Leit.
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De Fuuss 
steet roueg do 

a kuckt op 
d'Meedchen.

Elo 
musse mir 
d'Wäsch 

maachen.

Du 
däerfs net an 

d'Schlofkummer.

D'Peggy sortéiert d'Wäsch mat 
engem Stëft, deen d'Faarwen 
erkennt.

Rout – 
Bordeauxrout Wäiss

Blo - 
Hellblo

D'Markéierungspunkten hëllefen 
dem Peggy, déi richteg Temperatur 
erauszesichen.

D'Peggy lauschtert de Film.
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D'Lisa kënnt op Besuch. Hatt 
ass dem Peggy seng Niess.

Moien 
Peggy.

Solle 
mir eppes 
spillen ?

Wéi 
wier et mat 
Scrabble 

?

Do 
gewënns Du 

ëmmer.

Beim Scrabble zitt ee sech Buschtawen, 
mat deenen ee versicht, Wierder ze 
bauen an op ee Spillbriet ze leeën.

Op de Steng ass 
Blanneschrëft, déi 
d'Peggy liese kann.

Sou kënne Blanner a 
Leit déi gesinn zesumme 
spillen.

Haut hues 
Du awer 
Chance.

An esou 
loosse mir den 
Dag gemittlech 

auskléngen.
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