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Iesprostots kaut kādā 
dabas nostūri kopā 
ar pamuļķi un (  
neandertālieti! * 

Gals klāt! 4



Pēc vairākām stundām. Es vairs nevaru paiet! Umm! Fūūū! 
Es vairs nejūtu savas pēdas!

Tikai mieru. Durvīt, Ona atrast 
patvērumu!

Nav ipaši šiki, bet paglābs mūs no vētras!

Ona sameklēt 
sausus zariņus...Ko nu dari, trakā 

alu sieviete?
.iekurt ugunskuru.
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Ai, čučiņā kā 
bērniņš!

J ā ... bagātākais bērns 
pasaulē!

Tu arī pagulēt, Dakij, saldumiņ. 
rīt būt gara diena! .
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Ai, nē! Onai 
taisniba!

Man nemaz nebūs žēl pamest 
šo smirdoņu! ______
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Ātrāk, uz ledus!

AŪŪŪI Oho! To nu es 
negribētu vēlreiz

izmēģināt!

14



Tieši šo dinam isko duetu es 
gribēju satikt!

Jūs mani iedvesmojāt uz jaunu, 
sensacionālu produktu radīšanu!

Uz uzlabotu nesalaužamu datorkomplektu sēriju! Tie ir absolūti droši pret 
________________ bērnišķīga temperamenta uzplūdiem!

15



OHO! Dakburgā koncertēs 
Prāta Berta! Un tieši Deizijas 

dzimšanas dienā!
Viņa būs laimīga!
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Jums paveicies! ŠiS 
IR PĒDĒJAS DIVAS!

Svētā debess! 
Kas par rindu! 
Ceru. ka man 
pietiks biļešu!

URRAAA! ^  
š i ir mana 

laimīgā diena!

HE! Pēdējās divas biļetes! Tas nozīmē -  
ja arī C ietsmaidim ienāks prātā tāda doma, 

būs jau par vēlu!

'  Ja C ietsmaidis braukā \  
apkārt, es nevaru justies 
i droši ar b iļetēm l  

rokās! J m
Deizija būs 

tik  laimīga!

17



18



ča u . dārgumiņ! 
Oaudz laimes dzimša- 
v n a s  dienā!

čau, Donald! 
Nāc iekšā!
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TĒVOCIS KNAPS
DIVI VIENĀ
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Ak tā? Sāļa pašā bridi 
kādā burvju darbnīcā 

Vezuva kalnā nepatikšanas 
tikai sākas!

Ši ir mana laimīgā 
loze! Mana likteņa 
pirksts! Mans visu 

virumu virums! Vecais 
mu|ķa ņerga nekad 

neuzzinās, kas noticis!

$ 8 ?
K Šoreiz man būs paligs, kurš Jūs taču nedo- )  
f  pafidzēs nospert monētu! jV ^ ^ ž ja t^ m a n i,  ^

Protams, ne. cālsmadzenu \  i  (C j  
kraukli! Man ir vajadzīgs kāds. )  '—  v  
kurš doma tapāt kā es! Redz { ( 7 \ 
manas vīzijas! Kāds ar m ani^J *------•Jf-7— 1 ļ j*

■DIVI VIENA!’
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TTe tev būs paskaidrojums!
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Un es to  uzsūtīšu tev 
kā ... a p -Č fil! ap-Č īīl!



Ak vai! Ai, nē! 
Padomājiet -  šī 
diena sākās kā 

visas m ierīgas un 
^p a ra s ta s  d ie n a s !

A tpaka ļ naudas krātuvē, ] 
ļaudis! Rokasgrām atā (  

ļte ikts, ka burvestības var 
^  novērst a r ziepjūdeni!

CIIIKŠSS!
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MIKIJS
LEDUS PILSĒTA
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Izskatās, ka gribējis uzvilkt tādu pašu superdžemperi 
kā mans un tad sasalis! Ja džemperis viņu atkausēs, 

viņš varēs izstāstit, 
e notiek!
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Jūs nedrīkstat savas 
patmīlības dēļ nolemt 

pasauli vēl vienam 
ledus laikmetam!
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Mans pulkstenis! Tas ir kautiņš, kas tikko  notika 
starp  mani un Eiženiju! Laiks iet atpakaļ!



Tagad ir  pagātne... kaut ari 
tas izklausās nenormāli... 
šķiet, es pats  sev aiznesu 

džemperi!

Viss kustas atpakaļ aizvien 
ātrāk un ātrāk! Ja tā turpinā

sies, pēc pāris minūtēm 
pienāks vakardienas rīts!
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d' '')JAU PEC DIVĀM NEDELAM!

| g r  Donalds sācis izcelties ar
W  spīdošam
8  Viņš pat tiek pasludināts

^  <*'' par Skeptiku kluba Gada
Atmaskotaju. jo spēj 
atmaskot jebkuru 

parādību. Izrādās, ka vienradzis 
patiesībā ir visparastakais vecmāmiņas zirgs ar burkānu pie 
pieres, savukart mistiskais senā faraona gars ir vienkāršs 
caurvējš. Vai Donaldam būs pa spēkam pierādīt to. ka Maģija 
Hipnotizētāja nepavisam nav īsta burve?

Skeptiķi un 
burvestības


