


TĒVOCIS KNAPS

Tulkojusi Eva Jansone



Es esmu Marija... Ceru, ka 
visi ļautiņi no Dakburgas 

nav tik rupji!

5



6



Makdaka kungs! Mes būtu loti pagodināti, ja varētu 
mest jūsu slaveno veiksmes monētu, lai redzētu, kura 
puse būs uz augšu! Ta s  būtu lielisks veids, kā uzsākt 

Eiropas čempionātuf

Kušš! Paskaties uz kameram. tēvoci Knap! 
šāda  bezmaksas reklāma ir miljonus vērta!
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Ātrāk! Pasteigsimies! 
Mēs nedrikstam viņu 

^ a t k a l  pazaudēt!
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Ha! Mans pētijums atmaksājās! Esmu atradusi 
Patomaģija. alķīmiķa, kurš viduslaikos izglāba karali Džao, 

laboratoriju! U z viņa alķīmijas pavarda 
4 ļjļ^  es izkausēšu Makdaka monētu!

H m m m .
Pāris mirkļu vēlāk...

Ak! Driz es Izkausēšu
monētu! Sajaukšu ar sastāvdaļām.

ko nozagu okultisma veikalā! 
Tad es, Maģija Hipnotizētāja, 

beidzot k|ūšu par 
visspēcīgāko burvi



šķiet, jūs. pīlēni, nezināt, ka 
es biju labākais aizsargs 
pagājušā gada Burvju 
futbola čempionātā!

Ne tik ātri, pīlēni! Atdodiet 
manu bumbu!

Atri, Tīk! 
Skrien ar bumbu 

viņai apkārt!
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$ Z 7
f  Viņam arī nevajadzēja pazīt!
Es esmu slepenā aģente! M um s jātiek prom 

kamēr Maģija nav tikusi va|ā! Un 
pūlis stadionā sarīkos dum pi, ja spēle 

drīz nesāksies!

Oho!
Bet tēvocis Knaps 
šorīt jūs nepazina!

Ari īpašā detektive M! 
Es slepeni strādāju Makdaka 

kunga detektīvu aģentūrā! 
Šorīt zvanīja mani kolēģi no 
Vezuva kalna! Es pieskatu 

Maģiju kopš brīža, 
kad viņa te 

ieradās!
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Vaidieniņ! Tātad bumba 
visu laiku bija te, stadionā?Tra  la la la!

U n tā beidzot sākas 
Eiropas čempionāta 2004 

atklāšanas spète...

■ p ^ ļ

Negnb< 
apsēsties, 

tēvoci Donald?
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r Tiešām? Mums 
tie izskatās pēc pa

rastiem kurmju 
rakumiem!

Cerēsim!
Tie varētu būt arī Suņapuikas, 

kuri cenšas izrakt tuneli līdz 
manai mīļajai naudiņai!

Ei! Vecais būs 
mums uz pēdām?

Tieši tā! Turpināsim rakt, 
kamēr būsim zem  naudas 

krātuves!

Nekas nevar aizturēt 
mūs, supemoziedz- 

^  niekus! A

7  Protams -  ar 
dārgu kurmju 

slazdu!

Nē! Daudz 
labāk!

Un daudz, daudz
v  lētāk! >

r Tēvoci Knap! Mēs 
zinām, kā tikt vaļā no 

i kurmjiem! ,
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Tas
palīdz?

Jā. kurmji nevar ciest 
skaņu, kas rodas, 

vējam pūšot tukšajās 
v pudelēs! ^

Lieliski! Tagad iesim 
atpakaļ uz naudas 

krātuvi! ^

Domāju, pagaidām 
pietiks, zēni!

AU! Atzīsim, vīri -  
vecais sīkstulis atkal 

pārspējis mūs 
gudribā! .

Viņš mūs apveda 
ap stūri!
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SPRUKSTS

HIPNOZES 
MĀKSLA

Mikij! Atkal tas viltīgais 
izplatītājs izspiedis no 

[ tevis naudiņu! —
Atkal es to 

izdarīju!

Nē, paldies... Visu labu! Kā jums klājas? 
Vai drīkstu ienākt?

Esmu pārliecināts, ka jūs vēlaties 
iegādāties vienu no šim 
jaukajām 

‘Hipno-ze" 
lellēm!

es nezinu.

Paskatieties, 
tai... acīs!

Nesaki neko!
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Tas ir ļoti simbolisks zobens, izgatavots no 
platīna un rotāts ar pērlēm, dimantiem, 

smaragdiem un rubiniem!

Un tas ir pats mazākais, ko 
Hanzapa kungs man 

samaksās!



Desmit miljo
nus? Smiekligi!

Apdomājieties, manu 
dārgo, vareno šeih! 

Tā  ir |oti saprātīga 
v  c e n a ! __ ^

Desmit
miljonusļ

f  Pagaidiet! ^  
Jūs  jau braucat prom?

Vai mēs nevaram 
v  vienoties? v '

Sulaini! Iedarbini 
mašīnu! Mēs dodamies 

m ā j ā s ! ___ <

teiksiet, jūsu 
^augstiba! .
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Hm! Man par to jāpadomā! 
Rit došu tev ziņu!
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Ja  tā labi saspiedisities, 
varēsit apmesties Blusumaisa 
V  viesnicā! U .

TĪKllMAISA VIESNĪCA.

Pēc piecām minūtēm... /  Laipni lūgti viesnicā
— t- — ļi ------------------------- r ļ  “Dižmanis”, jūsu

/  o V - ^  augstība!

r  MMM!
Es jau saožu 

p usd ien a s!/
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Pāris minūtes vēJāk... f  jūsu augstība! Jūsu

Sulaini!
Iedarbini.

Bet mūsu pavāri ir 
pasaulē labākie!

31



Lidosta? T e  "Dižmaņa" 
viesnīcas menedžeris! 

Man ir lūgums...
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HRRRRRKK! ZZZ!

r C(7\ <? / ^ > U c V >  V  “* Y f '  ^  ̂ Z - / ^  P f  Un tas viss viena 
(V v ^  U ^  (l. c _ i  veca zobena del!

Stundu vēlāk. Jüs  vēlaties 
vēl kaut ko?

Jā! Gribu 
mūziku, kas 
ieaijātu mani 
y miegā! ^ 4

Tā  ir labāk?

Bet protams! 
Uzlikšu jums 

kompaktdisku!

Tu  esi traks? Es gribu 
dzivo mūziku! Vai ari...

Simfonisko
orķestri!

Es saprotu!
Ko jūs gribētu 

dzirdēt? Akordeonu? 
Spāņu ģitāru?
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I Nākamajā [ 
dienā...

Daka kungs, varat pateikt 
savam tēvocim, ka es esmu 

pieņēmis lēmumu!

r  ...jūsu tēvocis sedz 
visus manus izdevumus!

Rīt, Daka kungs!
Es tam pievērsīšos rit! )
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Visu viesnicu! “Dižmaņa" viesnīcas viesi bija spiesti 
pārcelties uz “Zelta palmas” viesnīcu, un “Zelta palmas" 
viesnicas viesiem nācās pārcelties uz Kornēlija viesnicu, 

iKŠrt.u__

...Kornēlija viesnicas viesiem bija jāapmetas 
Blusumaisa viesnīcā! Tas izmaksā kaudzēm naudas 

tāpēc, ka Blusumaisa viesnīcas viesiem , 
nācās... -------- - — - — ļ
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Sveiki! Bēdz no tēvoča?

Samazini ātrumu. 
šoferīt! Redzu priekšā 

kādu pazinu!

Tieši tā. vareno šeih!
Jo  lielāks attālums 

starp mums. jo labāk!

Ai. tā man nav pirmā 
reize! U n  tam ir savas 

priekšrocības!

Tiešām?
Aha! Varu 

apskatīt pasauli!
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Visjaukāk ir remontēt un uzpost 
vecu. senatnīgu māju!
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šķiet, šī slepenā eja 
ved

lejā uz pagrabu!

Oho! T ā  ved daudz zemāk 
par pagrabu!

Paskat, tā ir ala. kas ved uz pludmali zem  mājas!

Veca laiva! 
Diez kam to
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Paskat! Retais pērtiķis "cietumputninš”, ko nospērām zoodārzā, kutina šo bezbiļetnieku!

Sasodīts!
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H m m ...  tas “c ie tu m p u tn iņ š" ta ču  irpē rtiķē ns , un  
vipš varētu m u m s  p alīdzē t!

Jautājums ir tāds. 
ko mēs ar viņiem 

iesāksim?

Nāc, draudziņ... nāc āra!

Uff! Novāciet to nost! Tieši tā... pārklājiet blēžus 
ar pārsegu!
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Nebūs tik traki. Mikij.. 
Es aizņēmos palīgu! Pateicīgie zoodārza īpašnieki ar lielāko prieku 

lāva "cietumputninam" sniegt mums 
palidzīgu roku!

PALĪGA!
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Kludriķa
Ja  nezini, kā tikt vaļā no bailēm, lūdz palīdzību oraienam 
Kludriķim! Tieši tā dara Bruno Bezbremze, kuru 
pārņēmušas paniskas bailes no ūdens, uguns un kaķiem. 
Bet ko darīt, ja bail ari n o  paša brālēna Kludriķa?


