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Te savācas vieni vienīgi neveiksminieki!
Piecu kontinentu atkritēji!

Neviens nav tik nenormāls, 
lai Šādā laikā ceļotu! Ja vien...

Patiesībā es negribētu te nosist laiku! Vai te ir kāds. 
_  kurš mani varētu aizvest uz Gazvilu?

Vienmēr var parunāt ar Donaldu. 
Ja tiešām nav citas izejas!

Lieta tāda -  viņš pameta Dakburgu 
loti delikātu apstākļu dē|! 
Nekādā gadījumā nejautā 

viņam par tol
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)  Skaties no gaišās puses, 
saldumiņ. pagaidām viņam 

nav paveicies 
sevi nogalināt!

Laikam esmu traks 
braukšu ar to pili!

Nu, lēnuli, 
laiks ir nauda!

Tā. aiziet jūriņā!
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“ Bija liels pārsteigums, kad mēs 
ar pāris draugiem atradām kartes, kas ved uz 

leģendārajām karaļa Mulaha raktuvēm...!"

Stāsts ir tāds... Es Gazvilas universitātei gatavoju 
zinātnisko darbu par aizvēstures kultūru...
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“ Un Daumants 
sajuka prātā..."

'Es vairākas nedēļas cīnījos, cik spēju, tomēr beigās 
nācās vien padoties...!" ^ ■ ~ r ,x x z '
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"Nelaime bija tāda -  aizmirsu, ka 
strādāju dinamīta fabrikā...!"

“Man paveicās, ka izdzīvoju, taču 
sprādziens ne tikai sagrāva fabriku, 

bet ari izspēra visus Oakburgas logus...!'

m  Man jaklust par 
W veiksminieku, pirms M 
'  atgriežos Dakburga! f fi 
Taču šķiet, ka te, Mantālijā. ^  
ipaša veiksme nav gaidāma...!

Jūti? Neliels vējiņš! 
Varbūt tur ir izeja!

Uz priekšu, vecais, man 
jau no sēdēšanas visas 
maliņas notirpušas! ^
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Svēta debess, 
sasper mani jods... 

Karaja Mulaha raktuvesl

Pēk!
Es sapņoju?

Tas ir vienkārši. 
Skaties!Tas nav sapnis. Donald, 

taču mums jāatrod izeja!
Ja pamodināsi 

mani, tev būs ziepes, 
vecīt'

Tas ir Mombrašo -  
Gazvilas lielceļš!

Pateicoties tavam neprātam, 
esam iekļuvuši vēsturē!
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Lūdzu! Kāds pagodinājums jūs satikt! Gribu stilīgi atgriezties 
Dakburgā! Sagādājiet 
man vissatriecošāko i 

SS Tropi kanas \ 
uzvalku! ^'  Paskat,v  

tas ir viņš!

Tūlīt, kungs! Mēs vedam 
ceļojumā lordu un lēdiju 

Trumpingtonus!

Beidzot mani 
piemeklējusi 

veiksme!
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r  Jaunekli! “  
Uzmanieties...!

Kāda
veiksme!

Mi|o jēziņ! 
Tā nestrādā!

Nenovēršami.

Tikai mieru!

B RAKSI

Šī ir ļaunākā katastrofa, 
kopš uzsprāga 

dinamīta fabrika!
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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? ---- --------

15



M  BRĀLĒNS KLUDRIĶIS
?  '  i'i SEZAM , ATVERIES!

Dažas dāvanas Ir diezgan 
grūti iegūstamas, īpaši, ja 
tās ir no Kludriķa Daka...

Zēni, zēni, zēni! Atnesu jums dāvanu!

čau, tēvoci 
Kludriķi! 

Laikam jau -  
paldies!

Tā taču nav 
jauna grāmata 

vai prāta spēle?

Vai vēl viens T 
organiska beis- * 
bola komplekts?

Nē. atceros muļķības, 
ko jums sadāvināja 

bezspalvainie muskulkalni! 
š is ir XL-2000 satelita 
jaunākais modelis!

Tikai mieru, zēni! 
Ļaujiet tēvocim 
Kludriķim atvērt 
iesaiņojumu!

Vienu mirklīti!
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Nav iespējams -  uff! -  atvērt, un nav ne

Nu, 
ne gluži...

Es atrisināšu 
problēmu! lešu 

pie vadības! 
Pie problēmas 

vadības!
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Nemaz netaisnojieties! Kā jūs uzdrošināties ražot 
tik kaitīgu produktu? Kur paliek bemu tiesibas?

Bet. labo cilvēk, šo iesaiņojumu 
ir viegli atvērt! Ļaujiet, 

es parādīšu...

Cik daudz nevainīgu jauniešu jūs esat 
padarijuši trakus ar savu bezatbildīgo 
--------■ (./* ~ x% ^^ņoform ējum u2

Es neklausīšos korumpētu laužu atrunas! 
Pret jums līdzīgiem var cīnīties tikai ar spēku!

Ieslēgšos pie šīs mehāniskās ierices, 
līdz būsit gatavi vienoties!

Patiesībā, kungs, tā ir mūsu 
jaunā saiņošanas iekārta, kam 

rit jāsāk darboties! Par kādu 
vienošanos jūs runājat?

Un līdz bridim, kad piekritīsit, šis durvis 
būs aizslēgtas tikpat cieši kā jūsu 

rotaļlietu iesaiņojumi!

Gribu, lai jūs 
iepakotu visas 

rotaļlietas vienkārši 
atveramās, manis 
veidotās kastēs!

18



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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DONALDS DAKS
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Lai jau tie muļķi gu| piecu pie pleca 
Satina pludmalē! Mēs pavadīsim 

jauku dienu vienatnē!



г М : '
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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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Labi, jums ir taisnība! Paēdīsim pusdienas un pēc tam 
iesim peldēties!

Tā iau ir labāk! Es mirstu badā!
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Ēd,hē. ļ Es nezaudēšu
hē! /  savaldīšanos!

^ Es esmu
J  — i mierīgs!
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Kāpēc mēs nevaram palikt te, 
tēvoci Donald?

Mums te ir jauth!

Patiesība, es to saprotu! Un, 
ja jau mums jāatpušas pilnīga 

labi varam to darīt

Kurp mēs brauksim?
Vai tu nesaproti -  

mēs nekad 
neatradīsim 

vientuļu vietu!
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Nāc zem jumta, tēvoci 
Donald! Tu saaukstēsies!

Apklustiet, zēni! Brr! Beidzot mēs esam vieni 
Satina pludmalē -  vislabākajā pludmalē! Brr-rr!

Es atpūšos! Vai dzirdat? Br-r-rr!
_______________________ Tas ir lieliski!

Nekādā gadijumā! 
Tagad paliksim te, mēs 

nekur nebrauksim!

Tēvoci Donald, labāk 
brauksim prom!



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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izklausās lieliskil 
Man pat nebūs jātērē 

nauda par benzīnu!

Vai dieniņ! Liels pagodinājums atkal 
apciemot veco zemi! Patīkamais vienmēr 

jāapvieno ar lietderīgo! f

b e t ^  
tev lietderigais 
vienmēr šķiet 

iepatīkam s! ̂

Kas tas par pelēkumu?

Nav ne jausmas, 
► vecais! Izskatās, 
j. ka tā ir...
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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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Labi. ka zinu, kā 
sekot pa pēdām!

Un uz šā koka ir 
zobu pēdas! Droši 
vien tās iegrauzis 

. Šķiņķuks! >

Droši vien mazais nabaga 
suņuks centies pieturēties - 

viņam tas nav izdevies!

š is  noteikti ir 
pareizais ce|š!

Vēl ļaunāk -  
esam pazaudējuši 

pēdas!

Mēs ejam aizvien tālāk prom no ciemata! 
Pat ja atradīsim šķiņkuku, tu vari 

nepaspēt atgriezties ciematā!
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T

Ups! Ceru, ka skrienam 
uz pareizo pusi!
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Pēdējās nedēļās esmu pamatīgi 
uzpumpējies, staipot tēvoča Knapa 

audumu rullus! Es vēl netaisos padoties!

SVIKSS!

Un kas 
attiecas uz 

tevi. Kriksi...

..tu dabūji, ko biji 
pelnijis -  neko!

Paskaties no ^  
gaišās puses. Kriksi! 

Tas viss nebija < 
gluži veltigi... )

Rūtainas apakšbikses!
Lieliska doma! 

Tagad es zinu. ko darīt 
ar pārpalikušo rūtaino 
audumu! Ha-ha-ha!

...Sķiņķuks tomēr tev 
atstāja piemiņu! Ha-ha-ha! 

Caurumu biksēs!
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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!


