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Tas taču ir pats Ziķerzellis 
ribas kutinošā, smieklīgā 
TV šova “Trakā kamera ” 

vadītājs!

PEKSKU
BANKA

D 2004-2241

Tas nozīmē, ka tūlīt 
slēptā kamera sāks filmēt kādu 
jautru piedzīvojumu ar aktieru 

piedalīšanos!

Gulieties uz grīdas, ļautiņi, citādi 
mēs jums sadosim!

Es taču 
teicu!

Tulkojusi Eva Jansone



Dod šurp naudu, jaukumiņ! TtūfTt,
kungs!

Būs labāk, ja 
nepretosimies! Lūdzu, 

nedariet mums 
pāri!

Man vienreiz pietiek! Man vienalga, 
ka izjaukšu jūsu nepārspējamo...Tas jau ir par traku -  

šie cilvēki ir pārbijušies 
līdz nāvei!

Sāc skaitīt lūgšanas, 
sīkais!Es atbalstu jautrību, draudziņ, bet šoreiz jūs esat 

pārcentušies! _______________

džITinn N NNN !!! Nākamreiz tev nepaveiksies, pīlēn!
Nāc, mums jālaižas 

lapās!
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Ja poliči nespej mani pasargāt, es 
atradīšu kādu. kurš to spēj!

Es esmu īsts ^  
nervu kamols! Tā nedrīkst 

turpināties!

BlEKtŽEKA 
. IELA

ZILAIS
PAPACAILĪHSšķiet, es zinu, 

kur meklēt!

Šī būs īstā 
vieta!

Visas Dakburgas 
pabiras!

Tas ir viņš -  Krakšķis 
. Kaullauzis!Gribi atrast īstu sīksto veci? 

Nāc man līdzi! V}

Pēkš! Varu saderet, 
ka viņš spēj pārkost 

kokosriekstu!
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f  Ha-ha! Kamēr man blakus 
būs šis musku/kalns, neviens man 
N  pat nepieskarsies!

Tiklīdz vienošanās 
ir noslēgta -
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Es mīlu 
cīņas!Ei, vecīt, nes 

šurp uzkožamos! Samal viņu 
miltos, vecais!

...man 
jāaptekalē arī viņa 

draugi!
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Cerams, tu negaidi dzeramnaudu?

Svētā
debess!
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Pēc dažām nedēļām Paklau, Baismi, kas irtas 
nožēlojamā paskata zellis?

Viņš izskatās nekaitīgs, bet 
labāk nesasienies ar vinu...

viņš ir tas, kurš samala miltos nabaga 
veco, labo Krakšķi Kaullauzi!



Šī ir mana 
ferma, ja tas jūs 
interesē! Un kas 
, jūs būtu?

Labrīt, kundze! Vai jūs 
esat šā lauksaimniecības 
uzņēmuma īpašniece?

C M O O l° A

H 24113

Es esmu Dakburgas Pārtikas kvalitātes 
dienesta inspektors Kalvis Makkritiķis! 
Esmu ieradies pārbaudīt jūsu fermu!

Pārbaudīt? Kāpēc? 
Mani nekad neviens nav 

pārbaudījis!

Es jau redzu pirmo 
pārkāpumu -  lapsenes uz 
k bumbieriem! A
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Un kas tas 
tāds? T R A Ļ U !

Č IV -Č IV f

Tā tam nevajadzētu būt! Un
kas tā par nepatīkamu .____

smaku? ------- s
Zosulis
šobrīd...
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Vai jūs nekad neesat dzirdējusi 
par skābo lietu?

Protams! Tāpat kā 
zemenes, avenes un 

ērkšķogas! Esmu, bet ne šajā 
apkaimē!

'  ...un vistas sēž uz olām \  
bez biksēm kājās! Šī ferma ir ļoti 

nehigiēniska!
To nekad nevar zināt, kundze! Un te ir vēl daži 

pārkāpumi! Uz jūsu kartupeļiem ir zeme!

Tie ir tikko 
izrakti no lauka! Kā, lūdzu?

Jaunais cilvēk, 
es šobrīd ar jums 

nerunāju!

Kā jūs uzdrošināties 
.apvainot vecmāmiņu?.

Та ir mana sieva! Viņa 
atbraukusi pēc manis! Visu labu!

Sveiks,
Kalvi!



PHi«nāmam Labrīt! Va' eS VafētUdienam -  n0pirkt kilogramu 
kartupeļu, puskilogramu zirņu 
un nedaudz krēmīgā,

Tiešam? Ne... 
jūs droši vien 

pārpratāt!

Mfrs gan

^  Jā, mēra ^  
kungs! Vecmodīgas 

fermas ražo vislabāko 
k pārtiku! a

Cik garšīgi zirņi 
Makkritiki!
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Paskatieties uz kokiem, kas aug pie bibliotēkas! Jūs 
taču varat kaut ko izdarīt, lai tie izskatītos labāk!

nav ne vainas!

Laikam jau kundzei ir taisnība! Padomāsim -  
man ir vajadzīgs atomu žonglētājs ar iekodētu 

enerģijas modeli!



Bezbremzes kungs, jums tas ir izdevies! 
Beidzot šīs gobas izskatās kā radītas 

bibliotēkai! Tās ir nevainojamas -

Es redzēju, ko tu paveici, Bruno! Man 
tev ir vēl viens darbiņš, kura veikšanai 

nepieciešama ģēnija 
------ x roka! £ —  sC

Vai tu vari pārvērst kokus, kas aug pie 
Modernās mākslas galerijas, tā, lai tie 

līdzinātos izstādes mākslas darbiem? r~]

Tu domā -  šiem 
darbiem?



Ja neņem vērā to, ka tie 
vēl joprojām izskatās 

pēc kokiem! j

Skaisti, Bruno! 
Skaisti!

Tu esi malacis, Bruno! Vai tu vari 
uztaisīt beisbolnūju koku? ī  Jā!... Jā, bet 

vai tu nevarētu 
t uztaisīt tā. lai uz 
nūjām būtu uzraksts 

„Dakburgas 
bliezēji"?

Dejojošus? Lūdzu, 
kundze!

Bezbremzes kungs, 
vai jūs nevarētu uztaisīt 

dejojošus kokus 
brīvdabas r  ' 

(  teātrim? V

) Brīnišķīgi! Ehh!
7 Bet sakiet, 
Bezbremzes kungs, 

kur jūs mācpties 
dejot? Lauku kultūras 

namā?

Es esmu aizvainots! Es tūlīt uztaisīšu 
nevainojamu koku!

Es vairs nespēju! Es uztaisu 
visneparastākos kokus pasaulē, bet 

neviens nav apmierināts!

22



Nu re -  koks ir 
pārvērties par māju!

Laikam jau šī diena ir vairāk 
piemērota makšķerēšanai!

____

Logi un durvis būs tieši tur, 
kur jūs tos vēlēsities!



SPRUKSTS
LABS SUNS -  SLIKTS SUNS

Jā, Mikīj! Pluto ir |oti labs suns! 
Mēs tūlīt iesim ārā 
pastaigāties!

Nevar zināt, 
kāds būs laiks! 

Ja nu sāk līt?

lietussargu!

RRRR!

Zini, reizem tu 
pārcenties, tēlodams 

labu suni!

RRRR!
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HMMM! Diez kas 
tā par ziņu? Sveicināts, varenais un cildenais 

Plakanpēdu cilts vadoni! Gods 
satikt visvaronīgāko no 

visiem virsaišiem!

Sveiks, lāci! Saki, kurš ir 
visvarenākais, cildenākais un 

drosmīgākais 
virsaitis?

Hm! Varens, cildens 
un varonīgs -  tur tev 

taisnība! Kā tu to zini?

Labo virsaiti, man 
visu pastāsta šā meža 
dzīvnieki! Es jums tūlīt 

parādīšu!
^  Muļķīgs \  
jautājums! Protams, 

Plakanpēdu cilts 
V .  virsaitisl
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Rit no rīta svinēsim svētkus! 
Šonakt vari nakšņot manā teltī!

Drosminieku 
sirdīm? Ak!

Labi, gulēsim 
citā teltī!

Un rit mēs kārtīgi nosvinēsim 
un paklausīsimies, kas vēl 

s. dzīvniekiem sakāms! ^

Vai ne, zirdziņ? Jā, viņa ir 
_________visapburošākā!

AK VAI! Tā 
jau es domāju!

J  Viņš tiešām melo, Saul puķīt! > 
Es jau domāju, ka viņam kaut kas 
u r aiz ādas! Izrādās -  noslēpums^ 

ir bungās!

Nemaz nedomā, ka es tam 
klaidonim došu savu telti un 

taisīšu svētku maltītes!

Labi, bet paliec bungas! Ja 
kads nāks, tev būs jāslēpjas!

Tajā naktī... Nāc. Saulpuķit! Noskaidrosim, 
kas tam zā|u vīram 

padomā!

HA! HA! Tie nu gan ir lētticīgi 
mu|ķi! Tā ir visās ciltīs -  pasaki 

virsaitim to, ko viņš visvairāk 
gribētu dzirdēt, un pret tevi

i7ti]rĀfiip<? ka n rn t ka ra lil

Vai ne. Mazo

Jūs noteikti esat skaista indiāniete, 
kura liek sisties straujāk jauno drosminieku 

sirdīm! a
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Viņi ir aizmiguši!
Nāc, Saulpuķit! Mēs viņus 

pārmācīsim!

Atri! Viņa tevs nedrikst pamosties!

Nākamajā rītā. Pirms sākam svinibas. 
mani karavīri nodejos īpašu 
deju! Pēc tam tu pajautāsi 

dzīvniekiem visu, ko es 
s. gribu zināt! >•

'  Un, protams, x  
es |oti gribu uzzināt 

svarīgās ziņas!

Z Z Z -ko ?  
Es jau nāku!Kukū! Mosties! Drīz 

sāksies svinibas!

Un kukurūzas 
kūku!

Es gribētu 
medu!HAIJA! HAIJA! Eē -  nu kādas ir 

tās svarīgās 
zinās?

J l Ak, jā! Es 
pajautāšu 

lācim, kuru jūs 
vakar nomedījat!

Kads
muļķis!

Tu teici -  muļķis? 
Kas tev uznācis, 
Mazo Pērkonit?

Ai! Eē -  mirklīti! Es to 
tūlīt noņemšu! He. he!

Lāci -  izstāsti 
mums svarīgās ziņas! Kā lai es izstāstu, 

pamuļķi? Man taču 
ir uzpurnis! Atbrivo 

manu purnu!RRR?

~  Paskat! Viņš ^  
sarunājas ar bungām!
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Skaties, 
tēti! šis zēns 
bija paslēpies 

bungās un 
tēloja 

dzīvnieku j  
balsis! P':

Hm! Viņi nedrikst iet prom, 
nesamaksājuši par brokastīm!Tēvs. viņš grib tevi 

apmuļķot! Viņš nemaz 
neprot sarunāties 

1 ar dzīvniekiem! 
— Atved zēnu, 

ļ t  2 L  \  Saulpuķit!

Haijavata?

Es tev 
rādīšu -

Ja nedēļu cītīgi mazgāsit traukus, būsit mums kārtīgi 
atlīdzinājuši!______

Ko tu par mani 
teici, Haijavata? Lūdzu, 
. atkārto!

Ēē -  tēti, mēs 
tevi mīlam tādu 

kāds tu esi!
Bet, kundze, 

dēls man tikai 
palīdzēja!

r  Viņš ari 
palīdzēs mazgāt 
traukus! Ķerieties 

pie darba!

36



Bet tas ir tikai tāpēc, ka viņš ēd vairāk par pārējiem! 
Un tā vietā, lai kaut ko darītu, viņš visu dienu sēž 

______  un pīpē miera pīpi!

'  Mazo ^  
Pērkonīt! Ko tu 

tur gvelz?
r  Ko? 1 
Slikts suns!

Paskat! 
kliedz un 

sit bungas!

Vai! Cik slikta audzināšana! 
Es tam nepieklājīgajam lācim 

vairs neko neprasīšu! 
Atvediet man suni!

Mīļo sunīt, 
pastāsti mūsu 

virsaitim 
svarīgās 
zinās!

ĀĀĀĀ!

Skaties, 
tēti! šis zēns 
bija paslēpies 

bungās un 
tēloja 

dzīvnieku j  
balsis! J

Hm! Viņi nedrikst iet prom, 
nesamaksājuši par brokastīm!

Es tev 
.rādīšu -

Ko tu par mani 
teici, Haijavata? Lūdzu, 
. atkārto!

Ēē -  tēti, mēs 
tevi mīlam tādu, 

kāds tu esi!
Bet. kundze, 

dēls man tikai 
palīdzēja!

Y Viņš ari 
palīdzēs mazgāt 
traukus! Ķerieties 

pie darba!

Ja nedēļu cītīgi mazgāsit traukus, būsit mums kārtīgi 
atlīdzinājuši!

Tēvs. viņš grib tevi 
apmuļķot! Viņš nemaz 

neprot sarunāties 
ar dzīvniekiem! 

Atved zēnu,



Sveiks, tēvoci Knap! Tu 
mūs sauci? Kas jauns šajā 

drēgnajā, miglainajā rītā?

Mēs dosimies 
neliela ceļojumā! 

Man vajadzīga jūsu 
•------palīdzība! ^

W U S  37

Ko? Kādu īsto vietu?

Neesiet muļķi! Tas 
pārvadāja pērles! Šodien 
tās būtu veselu miljonu

Kāpiet uz mana kravas kutera, migla mūs piesegs! 
Neviens mūs nedrīkst pamanīt!

TfiVOCIS KNAPS ̂ r “3 #rL
DZELMES NOSLĒPUMS

Tūkstošiem dīkdieņu un pirātu būtu man uz 
pēdām, ja vien viņi nojaustu, ka es zinu Kuku 

Maru īsto atrašanās vietu!

Atrašanas vietu, draugi! Kuku Maru 1982. gadā 
nogrima netālu no šļakatu raga! Vakar viens no 
maniem sardīņu kuģiem nejauši uzdūrās 

nogrimušā kuģa vrakam!

Kāds Maru? 
Izklausās pēc 

Āzijas burinieka!



Ha! Ha! Mums viņš vairs 
nebūs vajadzīgs!

Tagad mūs neviens neapsteigs! Man 
vienīgajam ir niršanas aprīkojums, kas ir 

piemērots niršanai ceturtda|jūdzes 
dziļumā līdz pat kuqa vrakam!

Ka tad! Vecie jūras vilki visvērtīgākās 
mantas vienmēr turēja blakus 
dēmonu skulptūrām!



Viņi domāja, ka dēmons vajās to, 
kurš nolaupīs dārgumus! Bet es 
esmu atradējs, nevis 

zaglis!

Jocīgi -  viņš 
izskatījās pēc 
Suņapuikas!

Atkal uznākusi migla! 
Tagad mūs neviens neredz!

Tas ir labi! Tūlīt atvērsim pēr|oto dārgumu 
un pārsteigsim viņus! .

Urrāā! Kas gan var būt vēl 
vērtīgāks par šīm pērlēm. 

Donald? i—-
Nauda, ko 

mēs, Suņapuikas, 
dabūsim, kad tās 
pārdosim! Ha! Ha!

Dod šurp peries, un mēs skriesim ar savu motorlaivu 
uz kādu eksotisku ārzemju nostūri!
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Au! Ar šim ķiverēm mums 
nekas neizdosies! ās ir pārāk mazas 

jūsu speķainajām 
galvām!

Te ir rakstīts, kur tās ir ražotas! 
Stundas laikā mēs tiksim 

pie sava izmēra!

/ Kap motorlaiva J un brauc pēc 
ķiverēm! Mēs ar 

176-617 paliksim tepat 
un pieskatīsim pīles!

Iemetīsim viņus kravas 
tilpnē un aiztaisīsim lūku!

Viņi netiks ārā, kamēr 
nebūsim izzvejojuši 

pērles un aizlaidušies 
tālēs zilajās! /

Un šī ūdens līmeņa muca patiesībā ir slēpta 
niršanas lūka! Mēs dosimies lejā un paslēpsim

nfirlASl

Paņemsim līdzi visus rīkus, kas mums varētu 
kaut kā noderēt!
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Ko mēs ar tām 
iesāksim?

Tiešām, ko mēs iesāksim?...
Vrakā tas nedrīkst slēpt. 

Suņapuikas sadalīs to sīkos

Zēni. jūs esat ģēniji! Šie laši tiešām dodas 
nārstot! Donald, izņem no kastes striķus!
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Suņapuikām nekad mūžā 
neizdosies tikt pie manām

Pēc tam mums 
bus ļoti bagātīgs 

loms!

Sien mezglus augšpusē, lai tie 
neatsietos, kad laši līdīs smiltīs 

nārstot!

Brālīt, tu mani 
uzskati par 

mu|ķi?

42

Cerēsim, ka Suņapuikas nav 
pamanījuši to, ka mes bijām dzelmē 
r  pie vraka!

Ak vai! Es tikko iedomājos 
kaut ko šausmīgu!



Kā peries tika \VarbCit atpeldēja austeres 
ārā no kastes? \u n  apēda mūsu 

\ pērles?

Pārāk liela gudrība man nenāk par 
labu! Es esmu nelaimīgs un vīlies!

I * M v TF* X V

Ja tēvocis Knaps 
ir vīlies, to pašu 
varētu teikt par 
Suņapuikām!

Kad vecais Knaps meta kasti jūrā, 
viņš ar veiklu rokas kustību paslēpa 
pērles! Tām jābūt kaut kur uz kuģa!

J Te nav nevienas 
pērles! Mēs esam 

pārmeklējuši visu kuģi!

Neveiksme!

Brauc prom. Makdak, citādi tu mani padarīsi 
traku! Mes esam nikni!



LAŠU
īDZlTAVA

\  Mums ir 
, ) vajadzTga karte, 

kurā attēlotas 
/ visas lašu nārsta 

upes! Brauc uz 
zivjaudzētavu, tēvoci 

Donald!

Krastā - Atgūt pērles 
ir bezcerīgi! Es 

nezinu, uz kuru pusi 
braukt! J

Izskatās, ka visi strādā tajā 
mājā!

Kungs, mēs 
gribētu - Ei, ko jūs 

darāt?
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Mans mazais, miļais, pūkainais lašbērniņšļ) 
Es nekad vairs neēdīšu lašus!

Drīz vien 
tēvocis Knaps 

ir atguvis 
visas pērles! 

Glābšanas darbi 
ir veiksmīgi 

padarīti!

Tagad vedīsim bagātibu izcilākajiem 
juvelieriem! Mēs esam bagāti!

Tās pašas pērles, ko Knaps izzvejoja 
no Kuku Maru kuģa!

JUVELIERISRedzeji, kas vecajam 
Knapam groziņā?

Pērles!
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Atkali jauni! 
komiksi!!

r  £  Ll,|PuhJ zeme
. ‘t i j l  O o n o ld u u n v iņ o m āsasd ē lu sa tk o lp iem ek lē
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