


Nu, pastāsti, pastāsti, ko 
tad tu darīji! Vajadzētu krietnu 
smieklu gāzes devu, lai dabūtu uz 
seļas tādu smaidu kā tev!

PĪLU STĀSTIr
Svētais matu atjaunotājs

Tu gan izskaties priecīgs, 
Zosvald Pīltip! Labi pavadīji 
savu brīvo rītu. ko?

Jaunais cilvēk, es kā parasti neņemšu 
vērā jūsu bezkaunību! Es pat esmu ar 
mieru jums parādīt sava neparasti labā
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Hopā! Beigas ir jūsu 
sapnim par gariem 
matiem, Pīļtip!

Nebēdā! Pleznīte 
noadīs tev parūku!

Gvilem! Ak, tu, 
nejaukais kaķi! Mjāāāu!

Tas — tas ir neticami! 
Pēc mirkļa viņš izskatīsies 

pēc sumbra!
Ak, dieviņ! 
Skatieties!

Nu, ko jūs ta 
gad teiksiet,

Nudien, ņemu savus vārdus 
atpakaļ, Pīļtip! Tas patiesi ir 
vienreizējs izstrādājums! Ar 
^tādu varētu labi nopelnīt!

Mjāāāu!

Es to nopirku tirgū 
no kāda večuka! Viņš 
pārdeva tautas 
medicīnas līdzekļus! y

Tirgu? Ejam!
Padomā tik, kā< 
naudu varētu 
nopelnīt! Kur tu 
ņēmi to 
atjaunotāju?



Vēl vienu matu atjaunotāju?
Nē, baidos, ka pēdējo pudelīti es 
-oardevu šim te džentlmenim!

Un kur jūs pats 
to dabūjāt?

r  ' -------------  "  N
Pirms daudziem gadiem mans 
vectēvs dažas pudeles pārveda 
no ceļojuma! Viņš bija liels 
dēkainis un...

— . X

Č Mm m t i š

š ķ L 'j j ļĻ

Lai nu paliek jūsu 
vectēvs! Kur viņš 

V. to ņēma?!

; ^  iSlT'

S J I

Mēs dosimies ekspedīcijā uz Čangčuka 
tuksnesi! Tu vari braukt mums līdzi, Pīļtip! 

1 Tu tur varēsi dabūt vēl vienu matu 
atjaunotāja pudeliu un pasniegt mums 

atvēsinātus dzērienus!

Dažas dienas vēlāk Ģeniāli, Starteri! Tik pretīga 
kalnu grēda — un tu tajā neietriecies!

Šķiet, šodien vienkārši 
ir laimīga diena!

Mums priekšā ir 
Čangčuka tuksnesis!

Turieties stipri! Mums jāveic 
piespiedu nosēšanās!Nedarbojas viens dzinējs! Un, ja tā 

uzmanīgi ieklausās, tad var dzirdēt, 
ka arī otrs ķeras!

Ei? Kas tas 
par troksni?

Nu, bez tās mūsu ceļojums 
nebūtu pilnīgs!
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0-oh! Vajadzēs kādas pāris 
stundas, lai to salabotu!

Tādā gadījumā 
es parūpēšos 

— par lenču! /

Jā gan! Bet paska
tieties uz šito! Mes 
kuru katru brīdi varam 

uzsprāgt!

Lieliska 
nosēšanās. 

Neticami, Starteri

A-a-a-a! Palīga! 
Prom no lidmasīnas!

Ha! Ha! Ha! Uzķērāties!
Man neizdevās satraucoša 
nosēšanās, un tās vietā 
man nācās pašam izdomāt/ 

ko satraucošu!



'Zvēru pie dvē
seles! Tie ir _ 
^ietējie huligāni!

Aijēēēē! Ehehehei!

'U z  ceļiem, suņi!
Es esmu visvarenais 
.Gulabdžamuns!

Uz ceļiem!!!

Varbūt tajā svešinieku 
brīnumā ir vēl vairāk 
monētu!

rrr! Nu, par šitcTS 
jus dabūsiet 
policiju krāgā!

Ei! Jus tās nedrīkstat ņemt! 
Par tām mums jāpērk 
matu atjaunotājs!

'H a! Ha! Ha! Mēs ne
baidāmies no policijas! 
Varbūt mēs nobītos, ja 
jūs mums draudētu ar 
ssniega cilvēku!

Bet arī tas jūs neglābs! 
Viņi allaž dzīvo tuvāk 
kalniem!



Te
pēkšņi RRRRRRRRĀĀAĀĀĀ!!!

Tas ir sniega 
cilvēks! GRRRRLLLLLL!!!

Vāimi! Oooooo!

Lieliski, meitenīt! 
Kā tu to dabūji 

gatavu?

Loti vienkārši! Es tikai uzliku 
savu jauno kaseti ar Džoniju 
Kaucēju un grupu "Vilkači" un 
uzgriezu pilnā skaļumā!

Laupītāji turēsies tālāk no šīs vie
tas, kamēr viņi domās, ka sniega 
cilvēks ir te! Bet manam magne
tofonam sāk izlādēties baterijas]^

Hm! Labāk piepildīsim 
blašķes ar ūdeni un 
dosimies tuksnesī!



4

Liekas, ar mums ir cauri! 
Šī saule ir tik nežēlīga!

zemeslodes vietā ne!

'T ie nevar but vulkāniski \  
krāteri, ser! Vismaz šajā ) f ļ

,  %

Tur dibenā 
ir ūdens!

Ooooooooooo!

Uūuuūuūuūh!

Mums nav citas 
izejas, kā lēkt, tē
voci Knap!Labāk 
noslīkt, nekā izcep 
ties! Uz priekšu!

Nudien, jā! 
Bet tas ir dziļi 
dziji lejā!
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Hmm! Tā nav 
pazemes upe! Šis 
tunelis ir roku darbs!

Ai, cik auksts 
ūdens!

Paskat! Re, 
kur eja!

Un krāterus droši vien >  
izmantoja, lai atbrīvotos 
no izraktās zemes un tā 
nebūtu jānes līdz tai vietai, 
kur viņi sākuši rakt!

Varu derēt, ka šī upe ūdeņus ņem no 
kalnu ledājiem... un tā ir izrakta, lai 
apgādātu ar ūdeni Svēto Kvotas pilsētu!

Tādā gadījumā 
mums tikai 
jāseko upei!

Skatieties! 
Ledus gabali!

Beidzot! Tur es 
dabūšu kārtīgus
rratus1

Tuneļa izeja!

Neizskatās, ka uz 
v ga'vam būtu 
īpaši daudz matu!

Un raugi! Lūk arī Svēta 
Kvotas pilsēta un tās 
miermīlīgie pilsoņi!
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Brīnums, kas viņiem 
uznācis?

Vai, Dieviņ!

Mēs nemaz netai
sāmies baidīties! Bai
dīties vajadzētu jums!

Ei! Kas noticis ar jūsu pieklājību 
un viesmīlību?

Nebaidieties! Mēs 
esam atnākuši, lai

Soļos
marši

Mīļais Dievs! Es cerēju uz matu 
atjaunotaju, bet nu es baidos, ka 
man izkritīs tie paši atlikušie mati!

Mmm! Skaista vieta!
Vai īpašums šeit ir dārgs?

Tagad jūs vedis ļ 
Kvotas Vecakajie 
uz Lielo Tempu1

Augstais
Dievs!
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Mūs tas neinteresē!... Kā jus uzdrošinājāties 
pārkāpt Svētās Kvotas pilsētas robežas?Esiet sveicināti visi! 

Mans vārds ir... v

Mes atnācām 
pēc...

Kā tad mēs to 
atradīsim, ja 
mēs viņiem 
nepajautāsim?

Muļķi, nestāsti viņiem neko!

...pēc matu 
atjaunotāja! Hik!

To lietot ir aizliegts! Visiem, izņemot 
Kvotas Vecākos!

Un tādēļ, ka jūs esat atnākuši 
laupīt, jūs saņemsiet pienācīgu 

sodu!
Kā tad mes to 
vārējām zināt?

Ļoti lēnu! Ļoti sāpīgu! Un loti nāvīgu!

Aizvediet
viņus!



i! ST ir musu 
izdevība!

Atpakaļ, jūs, suņi!Atri, iekšā 
kanālā!

AD AC!

Peldiet 
zem ūdens!

Kāpēc tu neizmanto savu 
lielisko orientēšanās spēju 
un neved mūs atpakaļ 
' V  uz templi?_____ *

Šķiet, esam no 
viņiem atkra

tījušies! Ko nu?

Pareizi! Sekojiet man! 
Ne velti es savu degunu 

.saucu par radaru!



Tu jau tāds esi! Varbūt 
tu citiem arī atļautu 

izmēģināt laimi?

O, ar dažiem 
veikliem 

aprēķiniem!

Lieliski! Tagad piepildiet 
visas blašķes ar matu 
atjaunotāju! Atri, kamēr

Spīdoši! Ka tu 
to atradi?

Brīnišķīgi! Es kļušu 
briesmīgi bagāiu

par
pīli! Ko tu iedomājies? 

Ka es to kādam 
došu par brīvu?



Bet tagad atri 
atpakaļ cauri arkai!

Lieliska rotaļa!Aāāāā!

Ar dievu! Piesar-^ 
gieties, ka nesaķerat
^  hlusasl

Fu-u! Tīri 
nostrādāts!

Vaimandieniņ! Viņi 
izsūtījuši laivas!

Mazliet 
/ēlāk -Aāāāā! Es nekā 

neredzu!

Paskat, kādi vairogi! 
Nemaz nevar saredzēt, 
kas tajā laivā sēž! 
Gaidiet mani šeit!

Nu, apaļpauri, 
iepazīsimies tuvāk!

Starteri! Vai tu esi 
palicis traks?!! 
Tūdaļ atgriezies!



Viņš neizglābsies! Viņi 
viņu notvers un piespiedis 
atklāt mūsu atrašanās 
vietu! Ar mums ir cauri!

Oi-oi! Viņi 
jau peld šurp!

Turēsimies 
līdz beigām, 

zem!

E-e... stāsti par 
varmacību var nelāgi 
ietekmēt jaunatni!

Starteri, tu esi 
īsts brīnums! 
Kā tev tas 
izdevās?

i Klusu! Tagad 
vairāk ne vārda!
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Steigsimies atpakaļ p ie \ 
lidmašīnas, lai es varu 
salabot dzinējus un mēsj 

varam doties mājās! /

Es iejaukšu katram vēsu, 
atsvaidzinošu dzērienu!

Laba doma! Un cerēsim, 
ka tie rūdītie laupītāji ne
atgriezīsies, pirms mēs 
būsim gatavi pacelties . 

gaisā!

Veltīgas cerības 
tēvoci Knap!Aijeēēē! Ehehehehei!

Vācies prom, tu, tu 
negantniek, citādi estev 
uzlaidīšu sniega cilvēku!

He, he! Nu jūs man 
beidzot esat rokā, 

gļēvuļi!

Neuzlaidīsi vis! Mes redzam cauri 
tavām blēdībām! Un cauri ir ar tevi!

Aiziet!
Ak, debess! Varbūt 
tas palīdzsēs! i



RRRRRRÀAÀÂÀÂRRR!

Es domāju, šoreiz viņi vairs 
nenāks atpakaļ, ser!

RRRRĀAĀĀĀ!

7---------------------------

ĀĀĀĀĀĀĀ!

Vareni teikts! Cela 
pašuzupurēšanās!

■ lam ~  Okei! Kārtibā ir!
------------------- Varam doties
mājup, draugi! Tagad nekas > 
mūs vairs nevar a p tu r ē t i^ TVai mēs viņu drīkstē- ' 

sim vest laukā pastai
gāties. kad būsim atkal 
\mājās tēvoci KnapT/ļ

Bet viņi jau tapat mani redz! 
Viņi zina, ka es esmu šeit! .

Aijēēeē! Ehehehehei!Ak tu tētīt! Uzrēc viņiem, Pīļtip!



RRRRRRRHH! Nāciet šurpu! Atstāsim 
viņu viņiem!

Re! īsts sniega 
cilvēks!

Ha! Ha! Ak, tu, vecais 
siržu lauzējs 
Pīļtips! ^  i—ļ/ '

Ū-ū! 
Mīļumiņ! 

U-ū! '

Hik! Ko tas 
nozīmē?

Ļoti smieklīgi, 
ser! Ārkārtīgi 
asprātīgi!

Bet, ja to neviens nepirks, 
es rādīšu publikai Pīļtipu un 
teikšu, ka tas ir Sniega Cilvēks 
. no Kaičeka kalniem! A
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TĒVOCIS KNAPS
dārzeņ i —  slepk^yas °

Kāpēc tu šo vietu turi tādā noslēpumā, 
tēvoci Knap? Te taču aug tikai pāris 
vecas kāršu pupas! u  IEEJA 

AIZDEGTA!
Ci> o (  Ak, dažas vecas 

o l kāršu pupas, 
tu saki?!

TAS ATTIECAS 
UZ TEVI!
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Vienas nedēļas laikā ir 
pazuduši divi no maniem '  
labākajiem zinātniekieml Es 
baidos, ka viņus nolaupījušu 
mani konkurenti! S),

Nāciet iekšā, 
te ir silts!

Debestiņ, tēvoci Knap! Tavi zinātnieki 
ir krietni pastrādājuši pirms pazušanas!

Paskatieties, kadi 
milzīgi zirņi!

Mamma mia! Šitais tomāts mūs 
gandrīz pataisīja par pīlēm 
neapolitāniešu gaume!

Toties noļ 
vina paša 
pari palika 
tomātu . 
. mērce! A

Tagad, kad manu kolēģu vairs \  
nav, man vienam pašam jārūpējas 
par visiem augiem! Iznāk krietna 
noraušanās! ' J

Lūdzu, esiet uzmanīgi, 
īpaši ar pārbriedušiem 
dārzeņiem! Tie ir ļoti 
. trausli!

KANTORISTas ir doktors 
Millers, mans pēdējai! 

zinātnieks!



Tie ir doktors Lielzieds ^  
un doktors Dižzāle! Man 
viņu tik ļoti pietrūkst! Viņi 
bija lieliski zinātnieki... un 
v labi draugi!_____ >

Kā jūs panākat, ka 
viņi izaug tik lieli, doktor 
Miller?

^pbrīnoja^Srī 
r  mi, ikviens no ' ļ  
šiem dārzeņiem ir 
tik liels, ka varētu 
pabarot vai pusi i 
k  Dakburgas! A

Tagad jums mani 
jāatvaino... ir pienācis 
barošanas laiks! Iesim, zēni!

»^Doktors Millers saru- N  
nājas ar augiem, kamēr 
tie barojas! Sākuma tas 
liekas diezgan dīvaini, bet 
doktors apzvēr, ka tā augi 

\ ja b ā k  sagremo barībuy

Kamēr viņš ir aizņemts, p a lu \ ^  
kosimies apkārt! Varbūt mēs 
pamanīsim kādu zīmi, ko neesam 
ievērojuši pirms tam! ,
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Nu, mani 
mīļumiņi! 
Laiks kaut 
ko uzkost!

Labu
ēstgribu!

Kas tad nu, vai i  
manam mazajam 
mīlulītim pēdējā laikā 
nav slikta ēstgriba?

mazulīt! l 
Tas tev ies, 
labumā! )

Nu, platu mutīti, 
jaukumiņ!

No šodienas 
tu saņemsi 

trīskāršu devu!

Nu! Kā 
garšo?

Nu, re nu!
Un man ir vēl 
daudz tāda!
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Mfmm!

Vai tu kaut ko atradi 
tēvoci Knap?

Nē! Paskatīsimies, ’ 
vai Millers ir beidzis 
barot augus! >

Millers ir pazudis! Arī viņš ir nolaupīts!

Viņš nevar but nekur tālu! 
Mēģināšu viņu atrast!

Es izsaukšu policiju!
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Kurjūs bijāt? Mēs jau 
domājam, ka arī jūs esat 

nolaupīts!

Es... man... uznāca, 
galvassāpes! Jā... 
galvassāpes!

Ak, kungs, izskatās, 
ka te noticis kautiņš! 
Kas te bija?

Vai arjums 
viss kārtībā?

Man .loti žēl... ka 
jūs manis dēļ 
uztraucāties!

Man... droši vien 
tās man izkrita no 
rokām! Es izgāju... 
ārā paelpot svaigu 

gaisu!

Bet — te ir kaut kas loti svarīgs, 
kas man jums jāparāda!

Atstājiet viņam zīmīti! 
Uzrakstiet, lai nāk uz siltumnīcu 

Nr. 1.

/^Pagaidiet, 
mēs samek
lēsim tēvoci 
Donaldu un 
-atvedīsim vi 
\ n u  šurp!*

Nav laika, 
tagad tam vairs 
nav laika!

siltumnīcu Nr. 1

Mums jaiet, jo viņi gaida!

Jūs tūdaļ 
redzēsiet!
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Pagaidiet mirklīti!
Es Kaut ko aizmirsu 
laboratorijā!

Mmm.
mmm.
mm...

KANTORIS

Kas tad tas īsti ir, ko jūs 
mums gribat parādīt, 
doktor Miller?

Tava griba ir man > 
likums, ak dižais 
pavēlniek! Šīs pīles 
drīz vien būs tikai 
komposts! A

Vienalga, \ 
vienalga, 

lai tikai tas ir 
kaut kas ,  
labs! v v

Jus redzēsiet dažus Joti 
īpašus augus, ko es audzēju 
saviem eksperimentiem.

Ķer viņus ciet!

Mmmf!

Lūdzu, ātri nāciet iekšā! Šo īpašo stādu 
dzīvības ir atkarīaas no temperatūras!

Tai jābūt 
īpaši augstai.



Pateicoties manai īpašajai 
barības formulai šie augi ir 
ne tikai izauguši milzīgi...

...bet arī kļu
vuši par pārā
kam būtnēm!

Jūs esat
sajucis
prātā!

Visu zemju 1 
augi... 

savienojieties! 
Un valdiet pār 

k pasauli!

Tagad šī siltumnīca ir 
augstāko augu mītne! 
Es strādāju viņiem un 
jūs mums vairs neesat 
vajadzīgi! Ardievu!

Viņš ' V  
taču pats ir '  

kļuvis par.. 
vienu nejēgas 
V dārzeni! J.

Kur viņi visi palikuši? Re, kur zīmīte no 
zēniem: "Nāc uz 
siltumnīcu Nr. 1!" 
Interesanti, kas gan 
tur notiek?

Ei. kas 
f  tad tie tādi? '  

Es domāju, ka te 
nav neviena cita, 
izņemot mūs un 
doktoru Milleru!
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Vai! Tie taču ir doktors 
Lielzieds un doktors Dižzāle!

Vaimandieniņ!
Tie nu gan izskatās 

smieklīgi!

HEi, doktori P  
Tas nu gan ir 
labi, ka jūs 
esat
atgriezušies'

r  Ko? > 
Viņš taču 
mani nemaz 

neredz!

Te notiek kaut kas briesmig 
Jāiet pēc tēvoča K rap i

Ei, tu! Laid mani vaļa!

Esmu šo to dzirdējis par 
indīgo efeju, bet tas taču 
ir neticami!

Ja, pavelniek, mes tūdaļ 
izravēsim iebrucēju!
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Un, kas attiecas uz jums, 
staigājošie dārzeņi... 
ne soli tālāk!

f  Rokas '  
nost, es teicu!

Man riebjas 
v. vīteņaugi! .

Y Divi pret > 
vienu... nu vai 

tad tā ir godīgi?

Nu, labi, ja jau 
viņi grib cīnīties 
negodīgi, tad es 
arī tā varu!

Nu, sac taču darboties' 
Sāc darbotiesI

Rūk-puk-puk-pirtrt

Ha — ha! Ņemiet par V  
labu, jūs, lakstupauri! )
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Vai dieniņ! Tas ir aerosols! 
Cik pretīgs nāves veids!

Kušš! Tas esmu es!
Es jūs tūdaļ atbrīvošu!

Hik! Es negribu mirt!

Atlaidiet viņus, ak, zaļie 
milži, lai jūs netrāpa viņu 
nāvējošā deva!

Ai! Tas kartupelis 
mani gandrīz 
sašķaidīja!

'  Mums 
jātiek ārā no 

šejienes!

Un mani gandrīz 
nosita kukurūza! BUMS!
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Pie... visvarenā... hlorofila! 
Man... jāaiztura... šīs... pīles!

<[ Piesargieties!

Sapratu!Pievāc viņa 
pistoli, tēvoc!

Paskat! Augi nespēj 
paciest auksto gaisu!

Ha, ha, ha!
Mēs esam uzvarējuši!

Mūžīgas... fotosintēzes, 
vārdā... man... vajag...
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Ko tas
nozīmē
Miller?

f  K-kas noticisT'C 
Kur es biju? '  

Kāpēc es jums 
draudu ar pistoli?.

Fū-u! > 
Atjēdzas

īstajā laikal

Nu..! Skaitiet 
Tēvreizi..!

Vai tagad viss 
kārtībā, kungi?

O, jā! Tagad visi augi 
ir pilnīgi nekaitīgi!

Starp citu, es redzēju, ka tur vēl daži 
šu-šu-šu... palikuši... šu-šu-šu! 

Vai tev būtu iebildumi, ja es...?

Turpmāk mēs tikai un vienīgi 
laistīsim jūsu augus, 

mister Makdak!
/ /  Lai 
d  notiek!

Ha, ha! Nē, 
nepavisam! Dari tā!

Un beidzot Ēdiet dārzeņus, zēni! 
Tie ir ļoti veselīgi!



PILU STĀSTIp
STARTA LAUKUMS

f  Ak, tu, klaberkaste tāda! Tā 
l  vairs nepakļaujas kontrolei!

lan liekas, ai 
īvi pašu nav 
īsti kārtībSL

Piedodiet, zSni! Laikam 
vadības pults nav īsti kārtībā!
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O visgudraKā — '' l/isiem pieciem  p rā tiem  '

\  Tavs t ē t i s  i r  b i znesme n i s .
Tas,  ko v i ņš  d a r a ,  i r  l abi  un

> v a r īg i . Tu t  o z i n i , b e t  v a i t  o z i n a v i s i ,  
kam t a s  v a r ē t u  i n t e r e s ē t ?  I e r os i n i  

t ē t i m  i e v i e t o t  s av a s  d a r b ī b a s  rek l āmu 
t i e š i  ša j ā  ž u r nā l ā !

Tas i z n ā k v e s e l u  10 000 
ek s e mp l ā r u  s k a i t ā !
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