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Tulkojusi Eva Jansone



izklausās 
aizvien labāk!
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Varētu teikt, ka ši pults ir 
gatavais mēsls!

Knābēn...!

Ak vai!
Vai atkal man 

viss nogāja 
greizi?

Tas ir tāpēc, ka tā ir 
garāžas durvju pults!

Nāksies priekš tevis 
izdomāt kaut ko 

citu, Knābēn!

Jā, pilnīgi un galīgi greizi! 
Viss ir salaists tūtā!

Laižamies!
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...patiesībā dažās nākamajās naktis 
varam sagaidīt rekordzemus minusus!'

Tas būs mūsu mazais noslēpums!
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Neslēdziet
gaismas...

1 mumsjābūt 
nemanāmiem!

Te tev 
nebūs 
auksti!

Sasodīts!
Te tiešām ir mājīgi!
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Sakiet, kas šī īsti 
ir par vietu?

Kaut kādas grāmatas! 
Aritm ētika...! Pagaidiet! 

š i irsko...

Iesim, brāliši, 
mēģināsim 
viņu noķert!

draugi, 
paldies par 

jūsu pūlēm..

...bet. ja jāizvēlas 
starp palikšanu skolā un 

nosalšanu līdz nāvei, 
atbilde ir tikai viena!
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Hm. šodien ārā ir tiešām jauks laiciņš!

Vienu, lūdzu!
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Es tikai baudu 
floras burvību, 

kungs!

Es tevi uzmanīgi vērošu, saulstariņ! 
Viens greizs solis, un tu...

Uzmanieties! 
Augu zaglisl

Ko?!?

Vācies, tu, 
sasoditais 
botāniķi!

Pazūdam
miglā!
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Nevainojami pastrā
dāts, dēls! Satriecoši!

Es nespēju 
noskatīties, kā 
tiek ievainoti 
nevainīgi augi!

Tu man pasviedi ideju, pat pats to nenojauzdams! 
Vai tu negribētu kļūt par naktssargu? ^

Cik
briesmīga

doma!

Tikai baidos, ka 
tie augu zagli pa 

nakti varētu 
atgriezties!

Jā, jā! Darišu visu, lai tu justosHmmm, es nezinu... 
Man vajadzēs dažas 

labierīcības! patīkamāk!

Viņš sagādāja gatavo elli 
tēvocim Donaldam...

...bet te nu gan 
Knābēnam būs, 
īsta paradīze! 

He-he!
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BRUNO BEZBREMZE
PAĀTRINĀTĀS BRĪVDIENAS
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Jā -  es strādāju pie spēlēm ar bumbu 
bezsvara stāvokli... un bezskaņas telefona., 

un tā ir ierīce zobu protēžu ievietošanai 
nikna hipopotama mutē!
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r
Tā nu ir vēl viena lieta, par ko 

vienmēr esmu sapņojis!

Phe! Pārējiem cilvēkiem šī upe šķiet 
trakāka par traku, bet priekš manis tā ir 

kā pēcpusdienas snaudiens!

Varbūt tas man palīdzēs 
uzkurināt asinis!

Tas bija viens traki lēns numurs! 
Laikam jau ātrums nav īsti 

satraucošs, ja pats kusties 
ar superpaātrinājumu!
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Ceru, ka tas nesabojāja 
Bruno atvaļinājumu! .

---------------w — ---------------------'
Patiesību sakot, e s m u j Divu nedē|u atvaļinājums tikai 

noguris fīdz nāvei! Ē vienā dienā bija visnogurdmošākā
pieredze manā mūžā!

£Fuu! Kas par ceļojumu!

Nu, kā tad gāja?

Nākamajā dienā... Hmm “ Noslēpumains 
poltergeists uzbrūk plašai 
“ i  teritorijai"!
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Enciklopēdija? 
Vai jums fidzi ir 

paraugs?

Protams, kungs! 
Paskatieties!



Svētā debess! Man 
šodien jāpārdod viens 

komplekts, citādi 
nedabūšu 
ne centa!

'" V  1A ,
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Neticu 
savām acīm!A P M EK L ĒJIE T  MŪSU 

DABAS V ĒS T U R ES  M U Z EJU  
BEZ MAKSAS!

Te ne par ko 
nav jāmaksā!

Parasti tēvocis Knaps '  
iekasētu vismaz 10 dolāru 
v. par tādu dabas skatu! ļ

SO AINAVU B EZ MAKSAS- 
JU M S  PIEDĀVĀ APLŪKOT 

KNAPS MAKDAKS
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Nākamajā rītā.

Aha -  re, 
kur vecais 
skopulis!
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. Pētot minerālu krājumus, manas jaunās - 
[ satelita kameras atklājušas mazitiņu saliņu 

Atlantijas okeānā, kuras vēl nav 
manā kartē!

Ai, fotogrāfijas no mana 
orbītas satelita! Paldies!

Skrienam, krustdēl! 
Mums tūlīt pat jālido 

uz Āziju!

Ja uzmanigi paskatisies cauri mākoņu 
klājumam, pamanīsi, ka uz salas ir 

■—  seno aziātu apmetne!_____ -

Un ko tas 
nozīmē?
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Tad tas nozīmē, 
ka varēsi par kādu 
nieciņu paaugstināt 

manu algu?
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HMP! Viņš par mani j 
ņirgājas! Visi vecie 

bagatnieki ir 
vienādi!

Es esmu Knaps Makdaks! N 
Vai tā ir patiesība, ka esat vis

bagātākais virs pasaulē?

Bet kas tas ir? Zelts? 
Nafta? Dārgakmeņi?

^ N u  jau ir S 
tuvāk, Makdaka 

kungs!
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svētdien®1
“Beidzot”  laimēji?!

Es piedalos gadiem ilgi, 
bet ne reizi neesmu 
jaimējis ne centa!

Man izdevās! Es veselu gadu katru 
dienu piedalījos loterijā un beidzot 

laimēju miljonu dolāru!

ākstam  Slļdtena.
maina vteudzivl

SPRUKSTS
BRĪNIŠĶĀ DZĪVE

Kāda veiksme, 
Sprukst! Ko tu darīsi 
ar tik lielu laimestu?
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Oho! Tā smukā meitene aicināja mani uz 
randiņu! Līdz šim autobusa pieturā viņa vienmēr 
mani ignorēja... Kas
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Sprukst, es taču nedomāju, 
ka tev tiešām vajadzētu lūgt 

palīdzību Montijam!

Bet Montijs ir tieši tas zellis, 
kurš varētu man izpalīdzēt! 

Viņš ir tik bagāts, cik bagāts 
_______ vien var būt!

Tu gribi, lai tērēju savu laiku, apmācot 
tevi?! Tev gan ir sakāpis galvā!

Ai, skatieties! Tas ir Rifs 
un viņa mazais draugs 

Rafs! Ko jūs te meklējat?

Tā kā tagad esmu bagāts, 
nāku pēc padoma, kā 

uzvesties ekstrakašķīgi!

Ejam, Sprukst! Viņš tev 
nepalīdzēs! ^

Pagaidi, Sprukstgalva! 
Varbūt es tev palīdzēšu!

Huk! Labi, ka 
šajā mulsinošajā 

laikā varu 
paļauties uz tevi!

T iešām ?!

Tā, tā, Mik! Montijs jau gadiem ilgi ir bagāts!
„  Viņš man būs daudz

? ļ piemērotāks
f f  skolotājs!

Tas būs labāk, nekā ļaut Mikijam 
bez izdomas rīkoties ar tavu naudu!

Netici viņam, 
Sprukst! Es tev 

palīdzē...
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Brālit balto! Tu taču to zini! Mani instinkti uz izdabāšanu...ē, 
ieguldījumiem ir izcili trāpīgi! Es tev iemācīšu, kā sagrābt 

varu un prestižu!
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Spruksts ir pārsteigts -  pēkšņi ir 
tik daudz lietu, bez kurām viņš 

nevar dzīvot -

Bet es nebraucu 
pa bezce|iem! 
Man tiri labi 
patīk ce|i!

Sprukst, Sprukst! Tagad, kad esi bagāts, 
tev nav noteikti jābrauc pa klintīm, bet tev 

jāsaprot, ka vari to darit, ja vien vēlies!
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Mums nav jāspēlē ar parastiem 
ļautiņiem! Ir labāks veids, kā 

spēlēt boulingu!______

Pēc dažām 
dienām -

atzīmēt!
Tiešām?!

Man patīk boulings! Tagad es varu atļauties izaicināt 
Mikiju uz spēli visas 

dienas aarumā!

Jā! Pateicoties drēbēm un 
mašīnai, es jūtos bagāts! 

Bet kad sāksies īstā 
jautrība?

Tagad, kad esi ieguvis 
imidžu, vairs nav neviena 

šķēršļa! Kādi ir tavi

Vaidieniņ! Kurš to būtu domājis, /  P®ctokas naudas 
ka man pie mājas būs pašam ^  tērēšanas esmu 

sava boulinga zāle?! T  izsalcis. Iesim

Nekādā gadījumā! 
īstiem bagātniekiem 
pieder pašiem savi 

restorāni!

Pagaidi, draudziņ! Ne jau burgeru 
ēstuvē! Tu vairs neesi nekāds plebejs!

Atkal pēc vairākām 
dienām - Redzi. Sprukst? Neliela iztēle 

un pāris telefona zvanu pārvērta 
īstenībā tavu sapni par ēstuvi!

Tiešām! Izņemot to. ka 
tā bija tava ideja saukt 
burgerus un kartupeļus 
pat boeuf avec bun un 

pommes frites!
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šis ir safari parks, Sprukst. \  Patiesibu 
kur elitei ir jāmedī! Ko tad tu domāji... I sakot, domāju 

ka mēs te fotografēsim? /

Tas nu ir pēdējais piliens, Naudasmaisa Grauzēja 
kungs! Man metas nelabi no tā, kā jūs un jūsu draugi 

tērējat naudu!
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$i dārgā dzive ir pietiekami dārga, 
taču man ir garlaicīgi! Gribu darīt 
kaut ko jautru, piemēram, braukt 

uz safari!

Labi, labi! 
Lai būtu safari!

Lauvas ir lidmašīnās, un visi krokodili ir purvā! Mēs esam \ J-jūs gribat, lai 
degunradžu apkaimē! Veiksmīgas medibas, kungi! j  medījam dzīvniekus?

B e t-

Bet tādam bagātniekam kā tu nav obligāti 
jālido uz Āfriku! Tu vari nopirkt pats savu 

tāds netālu no
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Es pat viņiem atdevu savu bezcelu džipu! 
Viņiem patiks atstāt mašīnu jebkurā vietā!

Bet Sprukst! 
Vai tad nebija 

satriecoši dzivot

Montija iemidzināšana bija 
satriecoša! Tomēr es nevaru 
izturēt pārāk

Tam vajadzēs visu atlikušo 
tomēr esmu nolēmis 

pārveidot safari parku 
par dabas 
rezervātu!
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JAU PEC DIVĀM NEDELAM !

UZ KARA

ZOBA!

Atkal jauni 
. komiksi! ,

\ l  DaWxjr9ā sniegs snieg 
S a lta is  J  jau vairākas dienas
c e lts  m ļ ļ  bez apstājas, un visas

N\S Jj ie|aSî i35un
^  ^  2 jL / J  mašīnas ir ieputinātas.

Bei9u beigas izrādās, 
ka viss šis sniega

lēmms pieder nevienam citam kā tēvocim Knapam! Kā tikt 
galā ar vecu žmogu, kurš atņem bērniem ziemas priekus?


