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Bet protams, Ona, tev jaatgriežas 
atpakaļ pie savas ģimenes! 

Mēs tevi aizvedīsim!

PAGAIDI, UN 
UZTAISĪŠU

m s i

Ticiet vai ne,
Ir gan salabojis - šķiet, 

ka tagad
strādās! Bet vispirms nāksies 

kārtīgi parbaudīt!

5





Svētā pasaulīt! 
Kas te noticis?

Onas ciemats ir izdemolēts! 
Nolīdzināts līdz ar zemi!

Čau, Onas tante! 
Neesam tevi redzējuši 

gadsimtiem ilgi!

Ziks un Zaks! Onas mazie, 
mī|ie brāļadēli!
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Jaunkundzīt! Tu brokastīs apēdi 
pusduci hamburgeru!

Diemžēl ceļojums ir diezgan grūts

Onai sāp vēders! Kaut Ona 
būtu paēdusi pirms braukšanas prom!

Ka nu ne, Donald! 
Ņamma! Kā Ona to varēja 

aizmirst! Ams!

Onas tant, to krūmu gan 
. labāk neēd!

Hrums!
Ņammal

Kāpēc? Nav ne vainas! 
Varbūt nedaudz...



Zik un Zak! Mums kaut kas 
jāizgudro, pirms Ona 

nav aizlidojusi!

Neuztraucies! 
Daba zinās, 

kas darāms!
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Labi! Turpināsim ce|u! 
Kur ir ta mežoņu apmetne?

Ko? Kapec Zi6 
un Donalds id 
uz otru pusi?

Pāris stundu gājienā 
uz to pusi!

Lai izvairītos no Smirdoņu purva 
odu kodieniem!

Phe! Onu neapturēs kaut kadi dumji odi!

Ai, nē! Ona bija aizmirsusi, ka šie odi ir 
lielāki par tiem, kas dzīvo Dakburgā!

Āāāāāā! Mājās gan Onai par to 
nebūtu jāuztraucas!

Skrien atpakaļ uz sauszemes, Onas tant! 
Mēs centīsimies atgaiņāt odus! . ■  ip» - ■

Paldies, zēni!
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Re. Kur mūsu nabaga māsiņa Zūma! 
Piesieta pie koka!

Pie vairākām stundām

Beidzot! Esam 
atraduši mežoņu 
t  apmetni!

Kamēr mežoņi snauž, mums jāpasteidzas, 
lai soiu atbrīvotu! Vienīgais jautājums -  kā? 

Varbūt mēs varētu... .

—  s f l l --------------------- ™
Es visu nokārtošu, " v K  Ko? Pagaidi, 

Onastant! ]  I pagaidi...
J  V

Zi<! Es jau domāju, 
ka vairs nekad tevi 

reredzēšu!

Lieliski! Tagad mums jātiek pēc iespējas tālāk, 
. kamēr...

Nerunā tik ska|i, 
Zūma! Mēs vēl 

neesam mājās!
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Labi, trakie! Sakiet "siers”!Es apsoliiu Bruno, ka atvedīšu mājās 
fotogrāfijas! Sis laikam būtu vispiemērotākais 
------- l------- - bridis!
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Pēc traka skrējiena

Ātrāk! Lecam mašīnā, kamēr vel viņi nemet šķēpus!

Trīs no mums ir tikai bērni, tāpēc 
cerēsim uz labāko! Aiziet...<ā tu domā, Donald, 

vanašina spēs pacelties? 
Tā aredzēta tikai diviem ^ 
pažieriem , bet mēs te '  

3sam veseli pieci! ,

Turieties stipri! 
šis būs traks brauciens!

Donaldam taisnība

brumMmi

14

i



Ceru, ka viņas postošie radinieki tūlīt 
v  pat pazudis no šejienes!
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MIKIJS
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Neviena stikla gabaliņa, 
nav arī ķieģeļa un zīmītes! 
v  Cik spokaini! >

Man rādās?

“...sava
labākā

drauga!"

Mikij! Izskatās, ka 
tu būtu redzējis 

spoku!

Varbūt labak iziešu 
uz brītiņu ārā! 

Aiziešu pie...

...un tā tālāk... jā... un'* 
tad vēl... Es visu laiku 
domāju, ka visām šim 

dīvainībām k  kaut kāds 
sakars ar Pītu! S

Pastāsti, kas tevi tā nomāc?Nac, aiziesim 
uz atrakciju 

parku!
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čau, Mikij! Izskatās, ka kāds 
būtu apzadzis tavu māju un pēc tam 

pieprasījis izpirkuma maksu!

Es visu 
laiku domāju 
par to Pītu!

Nu tad aizbrauksim uz Nekrietnieku 
Atpūtas namu un nomierināsim tevi!

f  I

Var redzēt, ka jūs 
slims, tāpēc neizvirzišu 

apsūdzību! Bet jums 
jāārstējas, jaunais cilvēk!
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Pie visiem 
svētajiem, 
kas...? V

Atvaino, draudziņ, tu neredzēji, 
.  ka kāds man meta ar nazi?Neviena nav! 

Sasper mani 
jods..

Meta? Ar nazi? Es te nevie- 
>. nu neredzēju, draugs!

Bet... 
Aaāā! Nazis 

izgaisis!

ā i
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Nomierinies,
Mikij!

Neviena 
nav! Hik!

Var jau būt, 
ka izklausīsies 
muļķīgi, bet tu 
pārak daudz 

 ̂ skaties 
televizoru!

Jūs noteikti redzējāt, kurš 
uz mani šāva! ^

Tas nebija Pīts, un es 
neesmu zaudējis prātu... 
vismaz nevarētu būt!

AĪĪTTĪĪ!

Es redzēju, kā tu palecies 
gaisa, bet -  kāpēc?

Tā mašina! 
Jūs neredzejat 
^  mašīnu?!



Aāāāāāāāāl!!

Viss! Es esmu 
sajucis!

Man vajadzīga 
palīdzība! Man 

palīdzēs tikai viena 
iestāde...

“...un tas ir 
Atpūtas nams!1

Es esmu atnacis. lai

EMOCIONĀLI NESTABILO PERSONU 
NEKRIETNIEKU ATPŪTAS NAMS
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V * ...šoreiz pat izskatas, 
ka viņš netēlo!

'

1 1

'  ^
'  J
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Avīzē rakstīts, ka šodien Luksa viesnīcā 
viesosies slavenas zvaigznes! Tiks uzņemts 

visu laiku lielākais kopīgais foto!

ŠŅUKI Ja tu būtu 
zvaigzne, tēvoci 

Donald!
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Drīz vien es sapratu, cik skarba ir kino pasaule -

Lidz beidzot es padevos! Es vairs nekad

Ha! Tik un tā 
neviens m ani 
nepārspētu!

Nac atpakaļ!
KO? 

Kas tur 
notiek?

Man
pietiek!
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^  Kāda pašpārliecinātībā! Cik stalta 
gaita! Tieši šāds puisis mums 

vajadzīgs galvenajai 
""i lomai! J 7  1

Tēvoci Donald, vai šī gadījuma nav ta viesnīca, 
kur fotoarafesies filmzvaigznes?

--------- Tūlīt pat atrodi

Jā! Luksa ļ '  l  citu darbinieku! 
viesnīca! '  V  Atrl! *  ™  ■

Tikai ne to! Tā ir katastrofa! Šodien taču brauks 
visas filmu zvaigznes! Kur mēs dabūsim

Dzirdēji? Viņi mekle jaunu izsūtāmo zēnu!

Meklešana beigusies! Kad varu sākt?
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Es esmu īsts šampaniešu atkorķešanas 
un kaviāra kārbu 

atvēršanas 
meistars!

Nu labi! Vari tū līt sakt!pat
Visas zvaigznes apmetīsies 

divpadsmitajā stāvā! Mēs pat esam noņēmuši 
^ ^ is ta b in i^ iu m u ru s , lai viņus neviens p

n e tra u cē tu ! J

Skaidrs!
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Aiz tiem aizkariem! Bet neuztraucies, 
šeit liftu neviens neizmanto! — „

Nē, lifts ir pilnīga kartība! 
Gribu, lai tā tas arī paliktu!

Kāpēc? Tas 
nedarbojas?

|  Kāpēc man jār>es «  
*  visas šīs somas līdz 
divpadsmitajam stāvam?

Nebiju iedomājies, ka būs tik  traki! 
Tas nekas, karjera vienm ēr jāsāk 

no paša zemākā pakāpiena!

VĀCIES PROM AR VISU SAVU ŽĻURGUI HIK! Varbūt reizēm jāiztiek bez 
dzeramnaudas -
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Manai kāpostu zupai jābūt tieši 60 grādus siltai 
pēc Celsija skalas! Tā dzira bija vismaz trīs grādus 

par karstu! Gribi, lai es 
sadedzinu pirkstu?

Piedodiet, kundze! Tas vairs neatkārtosies, 
kundze! Es atnesīšu citu porciju, kundze!

Slavenā aktrise Dona Prima!
It kā kāds viņu spētu aizmirst!

HRRM! Priecājies, 
ka es nesūdzos par 
_  tavu nevīžību!

Svētā debess! Kas tā 
par briesmoni? —

UEC MANI MIERA!Dona Prima! Viņa spēlēja 
film ā “M īla uz d ivriteņa”! 
M an ir  iespeja iepazīties 

a r slavenību!
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Kāpostu zupa tūlīt būs 
Paej mala, izsūtāmais!

Uznes Loras Dīvas bagāžu uz 
_divpadsmito stavu!^

Bet es tikko ^  
nonesu lejā Donas Prīmas ) 

čemodānus!

V  (4

l

m
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Svētā debess! Sasodīti 
grū ts darbs!

Vēl pāris gājienu augšā un lejā pa trepēm, 
un man vairs nebūs ne pašpārliecinātības, 

ne staltās stājas!

M M<i i

Pagaidiet! Neviens 
l uz mani neskatās!
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Tajā pašā laika pārējās filmzvaigznes viesnīcas restorāna ir 
_____________gatavas fotografēšanai -

Mes gaidām Primas un 
Dīvas jaunkundzes!

Vai bija gudri izmitināt viņas abas 
viena stāvā?

Jā, tolaik es biju jauns izsūtāmais zēns! Es trāpījos 
pašā strīda vidū! Kad es iedomājos, kādi toreiz 

bija zaudējumi! Mēs izdevām 
miljonus un taisījām remontu 

veselu gadu!

Tā jau ir ar tām slavenajam filmzvaigznēm -  liela

Mēs pat uzlikām zīmi LIFTS NEDARBOJAS, lai viņas 
nejauši nesatiktos, kā tas bija pirms 25 gadiem, 

kad kinostudija svinēja 75 gadu jubileju!
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Es... MMH... gandrīz... MMM. 
baidos skatīties!

RRAKS!
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JAU PEC DIVĀM NEDELAM!

Atkal jauni 
. komiksi!

Sāpīgās izpriecas

< -  Ūonalds pēc ilgām darba nedēļām

; < beidzot dabūjis vienu brīvdienu.

Viņš nolēmis nedarīt pilnīgi neko, 
bet kas tev dos -  drīz vien zvana tēvocis Knaps ar kārtējo 

biznesa piedāvājumu. Donalds, protams, ir pietiekami viltīgs, 

lai izvairītos no darbiņa. Taču šoreiz Knapa piedāvājums ir zelta 

vērts, bet mūsu draugs to palaiž gar degunu.


