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Mūžīgas ogles

Tie ir sera Bārdoņa 
Ložņā lā ja  m emuāri! 

Viņš ir aizm irsts 
ce ļo tā js...

Ko tu tik aizrautīgi lasi 
tēvoci Knap?

...be t raksta visādas erm ības 
par kādu cilti, ko saticis augstu 

Bam badžānu kalnos!

Vecais v irs  apgalvo, ka ši c ilts dedzina 
brīnum ainas zilas oa le s .ku ras  nekad 

neizdegot un nedziestot! T raks var palikt!

Klau, tas tak  ir m ilzums 
naudas! Pie tam  par visiem  

M akdaka uzņēm um iem !

Ak, es 
nelaim īgais!



Jā t un kā pateicību 
vins man iedeva zilu /  
akm eni un teica, ka t a s '  

ir gabals no oglēm  kuras 
nekad neizdeg! t

Un tas vēl 
ir pie tevis?Protams, es viņam  neticēju, 

es to paņēm u tikai skaisti 
zilās krāsas deļl

Ak, ja tiešām  būtu tādas m ūžīgās 
ogles! Tās mani glābtu!

r
Es viņam palīdzēju tikt pāri vienai 

trakai upei, tā tiešām  bija tik 
traka upe, ka m ēs...

Tuvāk pie 
lietas, S tarteri!

-  m ūžīgās ogles? Tas man 
atgādina kādu nabaga zelli 

ko satiku rāpalāiam 
Bam badžānu kalnos! a



Degošs akmens?

Pēc
dažām

stundām

Zēni, gatavojieties lidot uz Bam badžaniem ! 
Starteri,

sagatavo lidm ašīnu!

He!
Joprojām  deg].

Un nemaz 
nepaliek mazaks!

M ister Zeltkari?
Man ir satriecoši

jaunum i!
Šu... šu... š u . . ._.

Kad mes būsim  atpakaļ, 
šaušalīgie ogļu rēķini nevienu vairs netrauces!

H m ...hm !
Skaidrs...

Ļoti interesanti!

V iņ i ir precīzi laikā!
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Tagad ž ig li uz m ājām , ^  
un pašam  savā lidm ašīna 

prom uz tāla ļiem  
Bam badzāniem !

Pēc dažām  
stundām

ē ...D ažas izmaiņas.Luk, Bam badžanu kalni 
pie horizonta! Nosēšanās pec 

20 m inūtēm !
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Tūlīt izbaudīsim  
Startera lidošanas 

» m ākslu... ^

zem i sasniegsim  m azliet atrak!
Motors mūs ir pievīlis! no

sitīs im ies?!
...va rbū t
vism az...

Neraudiet, mums veicas!
Luk, kāds jauks un līdzens 

zem es pleķītis!

Ta gan!
Es esmu m eistars šajās lietas!Ko tur vēl: teicama nosēšanas!

Un pārsteidzoši 
m aiga1

Re nu! Tur aiziet mūsu
lidm ašīna ar visām  rezervem !Es grim stu!

Un lidm ašīna arī! Ju  
^ . rn u s  esi ietupinājis 

p lūstošajās 
■ m sm iltīs! ^



Viņiem ir uguns! Un ēdam ais!Mēs esam pie pašiem 
Bam badžāniem ! Zēni, acis 
plati un m eklejiet m ūžīgas 

zilās ogles!

Klejotāji!

'  Parunāsim  par uguni!
Vai jus esat kaut ko 

dzirdē juši par ē ... 
s  m ūžīgajam  oglēm?,

Nāciet pie musu galda, 
svešinieki! Ta šeit ir 

pieņem ts!

Man p a tīk  šadas paražas! 
Un šādi edieni arī! >

Šahtas ir augstu 
kalnos, pie 

Bruņurupuču 
, pārejas! . .«— ■

Vai jūs  tas varētu 
dabūt lielās partijas 

Es domāju, 
l  ļoti daudz! J

Jā, svešiniek!
Paskaties uz šo ugunskuru!

Bet es neiete iktu traucēt
Tur mīt laupītāju \  

vadonis barons Bindzole 
un viņa m ežonīga 

dzindzoļu cilts! V iņi ir 
sagravuši visus ciem atus 

un patriekuši visus 
iedzīvotājus! J

Augšējo valstību!

Kālab?,



' 'P a ld ie s  par brīdinājum u, bet 
nekāds laupītāju vadonis nespēj 
skādēt Knapam  Makdakam!
Vai jūs man nepārdotu šo lopu 

un mazliet pārtikas?

/A tc e r ie tie s , dzindzoli ir ļo tlV ^ Š is  slinkais dusulis 
bīstam i! Vini pārvieto jas \  varētu to pam ācīties 

ļoti strauji! ļ  no vīniem!

Ir jau vakars!
M ēs pārnakšņosim  tepat!Ak, kungs! Šis ceļš ir tikpat 

m ūžīgs ka tās sasodītas c

.abāk do m ātū līt,
tēvoci KnapKo tu iesāksi, 

ja  mums uzbruks 
dzindzoli?

Phe, kad uzbruks,
tad arī dom āšu!

Labi! Bet jum s labak ”  
la isties pa tiltu, cik vien 

atri varat!

Dari tu kaut ko, 
Starteri!

Tie ir dzindzoli, ~  
tēvoci Knap, 

dari kaut ko!





Baz tās azotes, 
tēvoc iK nap ,

citādi apsaldēsies

Šajos kalnos 
naktis ir diezgan 
vesi -

Pamests ciem ats!
To noteikti izlaupījuši 

s* dzindzoļi! .
Nē! Es vairs nevaru! 

Es gribu gultiņa!

Nekādās gulēšanas! _
Jūs nosalsiet dažas m inūtēs! mums!

Ooo! Es atkal 
ju tu sevī dzīvību!Tas...

Tās ir m ūžīgās 
& ogles!

Kāda veiksm e! Bez 
zila jām  oglēm_ neviens 
no m um s neparlaistu 

šo nakti!
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Nākošajā 
rītā -

Ak, bēdas! ^E s n e e s m iA  Vai mum s 
Tipisks tēvocis J sajosm ā' J  nepietiek ar oglēm , 

y  kuras mum s 
jau ir?

CZ! Vai!
Cietsirdis Zeltkāris!

am iies
šeit nolaisties!

Labāk 
priecājies pats!

Tu grasies noskatīties 
lidojosās m ašīnas atvestās 

pīles nošaušanu?

Pēc daudzām  
stundām -



...m an vina pietrūktu!
Mēs esam vienīgā iespeja

C ietsiraim  tikt no šejienes 
v___  prom!

Viņš. protam s, ir nekauna! 
Viņš man gribēja 

nokrāpt m ūžīgās ogles
—  Bet, ja  nu vina 
W vairs nebūtu...

Vai! Es dzirdu 
dzindzolu 

tuvošanos!
B indzoles cietoksnis!

Kā mēs tiksim  
tur iekšā?

Ne jau caur 
parādes 

durvīm !

Pūt man propellerā!
Zēni ir atraduši citu eju uz dzindzolu



Izskatās, ka šī ala ir izcirsta ļoti sen! 
Te varētu būt raktas...



Rādās, mes esam 
slikta v ie tā! Tie ir vinu 

kazemati!

Pazudam !

Viņš ir šeit!

Nav laika!
Kāds nāk!

Auu!
Nem ociet

mani!

Kuslie bezdievji! Zūdam  no 
šejienes!Es -  bezdievis?Grabiet viņus!

Nē, tēvoci Knap! Nav šaubu, ^
ši ir īsta vie ta  kur meklēt C ietsirdi!

Parbaudiet katru kameru!

Pietaupi vārdus, ---------- " š
tēvoci Knap! Labāk

____. palīdzi noņemt
šīs važas!

u ko, vecais blēdi? 
Atkal aizste idzies

man priekša?
V _____ _ >



Galvas pie papēžiem !
Attiecību noskaidrošana un jautājum i

Vini pārāk aizraujas ar šaudīšanos! 
Viena dzirkstele šajā j ļ

pulvera mucā, un 
visas ogles

uzliesmos! a

oficiāli apzīmogot
mūsu aiziešanu

A À A Ü !
Vel tikai atlicis

Un tagad viņ i cenšas 
izglābt savus nožēlojam os 

laupījum us!
Tikai idioti ir spejīgr 

aizdedzināt visas 
og les! A

Ak, nē, tev neizdosies!
fezdievji var 

izsprukt!



Mēs savacām  lidzi visas ogles,
ko atradām  pam estajā c iem atāl

KOO? Un es tas sadrjjpināsu mazos 
gabaliņos, saliksu mazas lampiņas 

un būs gals visiem kurināma 
rekiniem!

OSTĀ]

beidzot -  \  Piedod, ka sagādaju tev rūpes, Knap!
Mana alkatība atkal bija stiprāka 

par mani!

Nē,------ <
Tom ēr es neskum stu, \  mēs kaut kc
ka atgriežaties no ekspedīcijas ) atvedām  

tukša! A ,  aan!

P a ce lša n ā s
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Tā nav mis ’ 
Rakstule! 

Neāzējiet mani!

Viņam rādās, ka pa 
Dakburgu slapstās 
labi maskējusies 

Maģi|a' M

Par laimi, Maģija nav pat 
m ēģinājusi iegūt to 

[>p, la imes g ra s i1 A

Nē, ir gan! ' 
Es viņu pazinu!
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Ak, kungs! /  \  
V iņš atkal ir (  v 

traks! J  j

'Hmm1 Man vēl ir neatliekama vi
zīte! Bet viņu vislabāk būtu izvest 
«Sjvaigā gaisā -  tālāk no naudasr^ 
\  „  l ādes1 v

Nekrietna viltī
ba! Jūs gribat 
\  to nospert!

Laba doma!
Tas izvēdinās vina 

nepam atotas 
— v  bailes!

Mēs izvedīsim  tēvoci 
ne lie la pastaiga 

-v_______mis Rakstu le

Vai manu!

(  Jūs mani gribat .zmamt, 
l \ ļ a i  v iņa te s a im n ie k o !^ ^  

Vai ne tā, M a ģ ija ? jH

Dieviņ
žēlīgais!

Bet manu laimes grasi tu 
nedabūsi! Tas ir pie manis!

Nac jel, tēvoci! )  ™
Tas ir tevis f ........  ........1
T-/p a š a  labā ļ f  Nekad mūžāļ

Gribu savā naudas lade! 
Kopā ar la imes grasi!

Nu viņam 
kļūst vel sliktāk, 
\  vai n e ? __/
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Atvainojiet,
kungi!

Neraizējies, 
drīz viņš apjēgs, 

ka ne katrs 
pretimnācējs ir 

^ ____Maģija!

Es te palikšu, kamēr 
jūs neaiztrieksiet V 

Maģiju! -b-,

^Piedodiet, kungs, u n ^  
^  paejiet malā! Viņš 
\  laikam domā jūs! J

Kas noticis?

Kur ir 
tēvocis Knaps?

Tēvoci Knap,
izbeidz šīs blēņas!

Manis
šeit
nav'
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Ko es teicu? Tā ir MaģijaA 
viņa alkst mana laimes '  

____. ____  grašaļ
Kungs, vai ļus neziedotu
> kādu grasiti v ie te ja i___ _
L s lim m c a i?  s ------ —

— i r i  PĒĒK!



Nu vai ziniet! Mans brāļadēls T  ^  
Donalds iedrošinās runāt

tik necienīgi!?/ f •*

J  P iedodiet!
Tēvocis dom a, ka jūs esat
— -------------- .  kada burve!

Ak, pateicos! V -  -------- —■
Tas izskaidro

visu! i u " " j j U

f  A izvedīsim
/tēvoc i uz parku! J .------- r " .
Tas nom ierina .. . _  , 

nervus! /  Gaisa dom a!

M aģijai ir dreseti putni! 
Un reizēm  viņa maskējas 
par kraukli! >

Nopirksim arī sausiņus! Putnu 
V barošana ļoti līdzsvaro

pīļu nervus!_________J
r ------ ( A k tā ?  \

Bet ŠIS pUtnl >
nemaz nav līdzīgi 
k kraukļiem !

ĒĒĒ! Tas dīvainais i 
vecis a izba idīja  /  

visus putnus! J  '

Šī ir tava pēdēja cūcība! 
Vācies projām, šaušalīga 

bestija!

Ne, tam 
jadara gals!



Man pietiek!
Es vairs netaisos 

paciest šīs biēnas!

5" f  Atjēdzies, tēvoci Knap!
V Beidz iedomāties to, 

^  kā nav!

Tavs laimes grasis ir p ilnīgā 
v drošībā! Neviens pat nedom
V  to zagt!

Nekādus bet! Raganas, kuras 
tu visur redzi, ir izdomātas!

Tev 
tā  šķiet?

Protams! Maģijas šeit nav! \ 
Vina, vistjcam ak, ir tūkstoš jūdž 

, tālāk, sava Vezuva mājā!

Jā un varu to pieradīt!
Donald, ker manu laimes 

-------------------  grasi! >

Patiesi, es laikam 
esm u atveseļo jies!

Kāds prieks 
kāda la im e'



vai es atkal 
redzu mānus. 

Donald?
Šo brīdi es ilgi gaidīju! Ne, tēvoci ļ 

Knap! Šore iz ' 
tā tiešām  bija 

Maģija!

Jā gan! Tagad. Knap Makdak, 
esmu ieguvusi tavu laimes 

grasi un būšu bagātākā
V burve pasaulē!

Nolādēts!

H a -hā ! 
Jūs mani | 
nepanāksiet'

Tas nāks v i n a m ^ V ^ ^ ^  1
par labu, kad -- -----------

[ viņš a tž irg s !/ Bet diezin
s --------- . j-s  vai viņš kļūs

V I  (  prātīgāks..

AUUU!

Esmu tom ēr noķēris 
tēvoča K n a p a , 

la imes grasi! \
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Cik vien labi 
, var justies

Mis Rakstule man jau 
zvanīja! Kā jūtas misters 

Makdaks pēc trakajiem 
piedzīvojumiem? ___.

<

Pats zem sava
kupola!

Ar savu 
laimes grasi!
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Sasodīts! Ko tu dari!
Tev ir jāsagatavo mašīna! 
Es gribu izvest brāļadēlus 

piknikā! j

Es labprāt izpildu jusu ^  
norādījum us! Tom ēr atļaujiet 
atgādināt, ka dzīve j ir daudz 

kopēja ar saldē jum u! .

E -  Es atvainojos!
Par ko tu, augstas debesis 

īsti runā?

Kad tu vēlies to tā papilnam  baudīt, 
ta izradies s lapjš no galvas līdz kajam!

3i K\‘ ;w

ī 7̂
£

S\

Pīļu stāsti

Brīnumbīlis





{ Šī mašīna ir ieprogrammēta 
/arestēt un nogādāt policijā jeb
kuru, kurš pūlēsies to iedarbināt, 
l ja viņa svars neatbildīs r \C  
,X . ieprogrammētajam! \

f  Jebkurš zaglis ir 
dumjāks par to! Redzi, 

rvad īta ja  krēsls ir apgadats 
i ar svariem !

— ._____ ____

Lieliski!

Ātrāk, tēvoci Knap! > 
Brauksim  taču vienre iz!

Tas ir tik vienkārši!
Nospied šo, 

m ašīnai ir autopilots!Lūdzu, bez panikas! 
Man vel jā iepazīstas 
. a rva d ib u ! /

Braucam !

Te ir pam ācība, 
ja  kādas problēm as!
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Pec kāda 
brīža -

Tas nu gan laiž! 
Vējš vien gar ausīm  

svilpo!

Lieliski, 
vienkārši lieliski! 

Un klausa uz vārda!

Klausos! Skaties!

Stājies, sasper jo d s !!
Apstājies!!!Bremze, 

tēvoci Knap!
Es brem zēju!! 

N e k a -
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Paldies!
Ir! "K rišana no 

klints". Nospiediet 
V  3. pogu! .

000!!!

Aaātri!

Mes nola idīsim jes izcirtum ā p ie  ■ 
ezera. Ideala vie ta  piknikam !

Vai tu kaut ko liki 
aiz auss, 

tēvoci Knap?



td ie t  dusig i, zēni! 
Man liekas, mes esam 

atklājuši pilnību! r —

Pēc maza 
brīža - S v ē t la im e !^ .  

Nudien, Y  
svētla im ē! A

Hā! Skatieties!" 
Tēvocis Knaps 
gandrīz lido aiz 

labsajūtas!.
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Vins dom a, ka 
tu esi zaglis, 

tēvoci Knap!

AAAAAAIIIÜ

Skaidrs! Tu esi tā 
pieēdies, ka tagad sver 

vairāk kā sākum ā!
Atlaid mani 
es paveļu!

V iņš ir m ašīnu zaglis!

№ cuas

izskaidrošu!

Esmu vainīgs! 
Atvainojiet, 
s__ lūdzu...

Vācies pro jām ! ^  
Es gribu pabūt viens!

Pēc gariem pa
skaidrojumiem

lūdzu, m ister 
M akdak! ' 

Es esm u tikai 
. S  mašīna! Pamēģiniet, 

vēlreiz! i



BRĀKŠ!

Pīļu stāsti

BLIKŠ!

Khe, khe.. L Sāksim no paša 
sākuma, dārgie draugi! 
Hmm... ta ta d -  kuram 
s _ īs t i  bija priekšroka? PTT
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