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Kas izraisījis 
tik šaušalīgu, 
briesmīgu un 

iznicinošu 
katastrofu?

Vai tad jūs 
nedzirdējāt? 
Tas bija... .

Beidzot... 
Esmu glābta!

Es esmu apmaldījusies! Palīdziet 
man atgriezties civilizācijā.

Pēc vairākiem mēnešiem.

Vienmēr var runāt ar Donaldu. 
Bet. lai ko jūs darītu, neuzdodiet 

viņam nevienu jautājumu! 
Skaidrs? ---- --------
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Atslēdz durvis ar savu 
atslēgu! Acīmredzot 
labais cilvēks sajucis

Uz priekšu, mazulīt!Ļoti atvainojos par savu skarbo 
bet mēs izmantosim speclīdzekļus!

Kungs, man nav citas iespējas, 
______ kā izsaukt presi!_______

Vecīt, mums no mobilā telefona zvanīja pile un teica, 
ka ir iesprostota jūsu 
nedrošajā pakošanas 
cehā! Šāda publicitāte 

var jūs izputināt!

Neklausieties! šis 
viltīgais uzņēmums 

maitā jaunus, 
iespaidojamus prātus!



Ak vai!

Mums jāatvieglo bērnu 
dzīve! Tā ir ņirgāšanās 

par cilvēkiem! Es zvanīšu 
žurnālistiem tik ilgi. 

kamēr šis uzņēmums 
izņems no apgrozības 
kaitīgos iesaiņojumus!

Tēvocis Kludriķis negāja 
pēc instrukcijas! Viņš gāja 

uz revolūciju!

Laikam cilvēkiem nav ko 
darīt, ja jau sapulcējušies 

te iesaiņojumu dēļ!

Tie ir cilvēki no dzeltenās preses!

Jā, viņi ir kā 
izbadēju
šies pēc 

skandāliem!



Protams! Klausīšanās ir atslēga uz pienācīgu 
jaunatnes tiesību aizstāvēšanu! Atšķirībā no 

cilvēkiem, kas jauniežus pakļauj brutālu 
iepakojumu ietekmei, I

Pagrieziet pogu aizmugurē un velciet kasti uz leju! Ai! Acīmredzamais neticamais!

Vai tagad beigsi protestēt?

Pasaule gaida, 
Paka kungs!

Tā nu būtu mana protesta 
redzamākā dala! Kā lai 

aizbildinos par astoņām 
stundām, ko man vajadzēs, 

lai attītu šo?
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Varu saderēt -  
es viņam 
daudz ko 

iemācītu!

Protams... 
Tur nevajag 
daudz prāta!

Es esmu 
^ gudrāks 
■T par viņu!

Tu tiešām domā, ka 
kaut ko viņam 

iemācīsi?

Skaties uzmanigi, 
es tev kaut ko iemācīšu! Es tev iemācīšu ēst 

kā īstam cilvēkam, 
lai ko tas man 

maksātu...

Tu doma. Sprukstam pietiks prāta, 
lai apmācītu mazu mērkaķēnu...?
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Uzmanīgāk! Mans saulessargs! /  Nu, nedusmojies, kapteini! 
f  Kas ir saulessargs, 
salīdzinot ar īstiem brīvdienu, 

rikotājiem?! y t

Kārtībā, kapteini! Neuztraucies, 
pasmaidi! Atpūtīsimies 
kopā, labi. draudziņ?!
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1 Tēvocis Knaps ir īsts "  
vergturis! Nesaprotu, kāpēc 
es piekritu braukt viņam līdzi 

darba “brīvdienās”?

IK6ADĒJĀ SUŅU

TĒVOCIS KNAPS
SUN ĪTIS MIGLĀ

Ātrāk. Donald! Es taču teicu, ka Skotijas suņu 
izstādes ir lielisks noieta tirgus visiem maniem 
vecajiem, ilgi stāvējušajiem vilnas audumiem!

MAKDAKA AUDUMI
Jāziņ, pa šim divām v .  

)edēlām esmu tā nomocījies, ka 
man pat sapņos rādās rūtaini > 
. audumi! I

Nevaru vien sagaidīt, 
kad tikšu uz viesnīcu!

Tu mums 
nepasūtīji 
istabas?

'Kādu viesnīcu? Suņu izstādes dē| tās bija 
pārāk dārgas!
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"...gadu mūsu ciemats 
svinēja Saulgriežu vakaru! 
Tajā burvīgajā dienā ikviens 
jutās kā laimīgākais cilvēks 
________ pasaulē!"_________

“Un kāds izteica vēlē
šanos, kaut šis mirklis 

nekad nebeigtos!"

“ Par laimi, to 
dzirdēja mūsu 

drulds un piepildīja 
vēlēšanos!"

Tomēr Suņaines ciemam ik pēc 
100 gadiem uz stundu jāiznirst no 
miglas, lai ikviens cieminieks, ja 
vēlētos, varētu ciematu pamest! 
Be
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Aha! Sķiņķuks ir 
loti žiperigs 

suņuks!

Nekad neesmu redzējis 
tik nevainojamu skotu 

terjeru! Iespējams, tas ir 
tāpēc, ka viņš nav 

v pabijis ārpasaulē!

|  Tas nejaukais onkulis 
% paķēra Šķiņķuku un 
Ķ  pazuda miglā!
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Zinu! Tas ir risks, 
bet man tas jādara!

Ja nepaspēsim atgriezties laikā, 
tiksim iesprostoti reālajā pasaulē!
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Tiks, Tiks un Triks iejutušies ninzju ādā. Taču 
meitenes grib, lai ninzjas uzvilktu muļķīgus tērpus, 
uzliktu parūkas un ietu uz septiņpadsmitā 
gadsimta deju balli. Bet ninzjas taču nedejo!


