


TASTI PAR DAKU
Cik brīnišķīgi ir 

pašu audzēti dārzeni! 
Un kas par ražu! GIGANTISKA RAŽA

Esmu lepns par to, 
Knabijas kundze!

Škrurrk! Pollija grib ēsti 
Skrurrk! Pollija grib ēst!

Tads dārzs man varētu nest pejņul
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Jā! Pec jaunas formulas 
esmu ieguvis 

gigantiskas ražas 
sfiklasl

^  Tu domā, ka ^ 7  ~Protam s! ^
pēc jaunās formulas \  Gigantiski dārzeņi, ziedi 
var izaugt I ko tikai vēlies!

kaut kas lielāks 
nekā parasti?

No šīm sēklām varētu izaugt atī 
gigantiskas melones, un es būtu priecīgs,

Ja vien ta ir 
patiesība! Noteikti! Esmu izaudzējis 

gigantiskus tomātus un puķupodos 
gigantiskus bananus!

tas audzēt manā dārzā? 
Varētu pamēģināt! r

Interesanti!
Kāpēc tēvocis Knaps 
.  pieversies zemkopībai?

Ja tas izdosies, nopirkšu patentu!
Makdaka Zemkopības ( 

^  Korporācija )
i t  pelnīs miljonus! ^



Vai!
Skatieties, 

Pollija nav 
-, neko ēdusi!

Doma, ka 
tēvocis Knaps 
aizmirsis viņu 
'  ̂ p a b arot ? ^ j

Škrurrk!
Tas putns 

mani izputinās!

Viņi kopā ar Bruno kaut ko dara!

Škrurrk!
Pollija grib est!

Vuiij! Šķiet, esam tas 
iedevuši Pollijai!

Ohohoo!
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Apstādiniet viņu!
Mana dižciltīga, mīļā Pollija ir izbēgusi!

Viņa aizlaižas!

Tēvoci

Palīgā! Gribu tikt lejai

šrurrk! 
autns mani 

izputinās!

Palīīgāā! Mums viņš ) 
jāizglābj!
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''Vajag palīdzēt 
tēvocim Knapam!

Skatieties! Starteris! :
Viņš mums palīdzēs! ļ)  4

----- 'y

Es nekā 
nedzirdul

Iet tā lietiņa! 
Esmu veiksmīgi

piezemējies I
Tūliņ nolaidīšos!

A-ā! Pagalam 
mans sakņudārzs!

Liekas, īsti drošībā es tomēr neesmu!

J  Mieru, mieru, 
Knābijas kundze! 
Mums ir vajadzīga 
vina palīdzība!

Lai vinu glābtu, ÿCs' 
\  mums jālido līdzi! [  [KViņš ir vienīgā cerība 

tēvoča Knapa glabšanā!

Paalīī-
gāāā! ■Vuivuvu!



Sekosim putnam!

Tieši uz Pango salām!
Tā ir vieta, kur cēfušies papagaiji!

Bet Pollija ir 
no Dakburgas! 
Vinatur ir 

dzimusi! /

Šīs sēklas pat rokā turēt ir bīstami!

Šķiet, 
Pollija ietur kurs 
uz dienvidiem!

Tas nav svarīgi!
Putnam ir instinkti, kuri sauc atpakaļ 

uz senču zemi!

Šrurrk! 
Vai Pollija nav 

brīnišķīga?

Ehehei! Izrādās 
lidot nav nemaz tik slikti!

Un faktiski, tas ir drošāk
nekā ar helikopteri!

Ar tādiem lidojumiem ' 
varēšu nopelnīt 
daudz naudas!Turpmak 

nost ar biļetēm un 
degvielu! J

Tikai dažas sēkliņas maksās 
lidojumu uz jebkuru

pasaules malu!
'ullululup! Skatieties' 
Briesmonīgs putns/
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Skatieties, tur viņš ir!Pēkšņi Tēvocis Knaps!

'  Vooūhi >
Vēl viens

pārdabīgs putns!



Vun! Mēģini savaldīt stūri!

Pagaidi, es nevaru darīt 
vairakas lietas vienlaikus. 

Tieši šobrīd -
es mēģinu i
piezemēties! / W

Izrādās, piezemeties 
var arī bez riteņiem!

Srurrk! 
Poilija grib ēsti

Tas taču Starteris! Vienīga cerība man un Pollijai! cs  ne no Ka
nebaidos!
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Bet gigantisks 
ķjūt tikai tad, 
ja ēd pašas sēklas, 

ne jau ražul

iesesiet mums? 
Mēs esam 

tik novājējuši!

Par to ir jāaizmirst! 
Te nav ne kripatas 

ēdamā!

; . :

Neaizmirsti, ka
ne jau tu vienīgais!“Par to jāaizmirst!' 

Es nomiršu badā! Pollija grib ēst! Šrurrk! 
Pollija grib ēst!

BeidzotNetaisos taču to klausīties cauru nakti!

Bmmpfmpp Paskat, paskat, 
kurš tas runātājs!

KhrrrlT  Ēdiens! > 
rrr! ļ Debešķīgais 
» v ēdiens! y
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■''Tas nu gan
butu ka pasakā, 
ja  sēklas uzdīgtu 

v kā Bruno paredzēja!

Uhuhūū! 
Turam Īkšķi!

Nākamajā 
rītā —

Nm! Vaj la nav 
miraža? Es taču teicu!

Šķiet, 
varam ieturēt 

maltīti!

tagad ēdīsim 
. katru dienuI

šrurrk! 
Pollija grib ēst! Formula ir iedarbojusies! 

Sēklas tiešām der augiem, 
bet ne putniem!
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Esiet sveicināti, Cik vina N 
būs laimīga 

kopā ar savejiem!
Viņa ir atradusi 

sev ģimeni!savvaļas papagaiļi!
------—--- —<

f  Šrurrk! Pollija grib 
\  pie draugiem!

;rurrk!

Pēc veiktajiem 
remontdarbiem

Pasaulē nav spēkrata, 
kuru Makdaks neprastu 

salabot!

'alieciet
sveiki!

Paldies

Pēc
stundas

Atrak, gribu redzēt, 
kas izaudzis manā dārzā!

Nu-ir pierādījies, 
ko šīs sēklas vērtas! Es pērku patentu!

Vuīī!
Dārzs ir pilnīgi izpostīts1Vai mandien'! 

Kas noticis?



levis zemestrīce, bet...
zemestārpi!

Te plosījusies
zemestrīce! Viņš būs apēdis kādu sēklu!

Svomp-
•švompļ.

Bet tikmēr viņš Uhī! Kads riebeklislNebedājiet ne nieka!
Sēklu iedarbība 

nav uz ilgu laiku!
visu apēdīs!

Man nevajag
nekādu patentu! 

Pietiek! _

f  Gigantiskās ražas sēklām 
Jābut dzīvniekizturīgām! 

^Patlaban ir vienīgi 
vaigantiskas galvassāpesļ^

Pie tā vel 
jāpiestrādā!



TĒVOCIS 
KNAPS 1; 1

STRŪKLAKA Fuff, cik karsts! 
Gribu kaut ko aukstu!

—a .....  y ' ZB
Tur pārdod 

I gāzētu sodas ūdeni!

Netēresim naudu! 
Visgaršīgakais ir

tekošs ūdens!
it- /  Protams, ^  

(auksts avotiņa 
V ūdens! >

Nē, nē 
bet tas kaut ko 

atgādina!
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Žiglāk, žiglāk!
Tūlīt ieradīsies slavenais pētnieks 

Klejotājs Brauns ar savu kolēģi!

Kādu dienu 
laime iekrita mums 

tieši rokās I

Mēs redzēsim vaigā 
pašu Klejotāju Braunu! 
Varbūt pie viņa pat

dabūsim darbu!

Labs nāl 
ar gaidīšanu!

T c lS  
ar vaigubārdu 

ir Brauns!

Viņš pēta karti, turklāt 
kopā ar Blēdīgo Pielīdeklil

Mēs esam 
jūsu rīcībā!

. Jā-ā! Tomēr tadai
Sajā apkārtnē ekspedīcijai nepietiek 

noteikti atrodamsļv ar diviem cilvēkiem! 
faraona rubīns! /  7^ \  Ю П К  f T i

Vīrs un vārds!

Grrl 
Lai ne miņas 
no jums te 

nebūtul „

Tūlīt aizvāciet šos 
divus parazītus! ,

v ie s n īc a s

DIENESTA



"TJienderi! Fuff! 
Lai jūsu smakas 
te vairs nebūtu!

' Kopš kura laika tu sapņo 
v par jūras braucieniem?

Šodien \  \  k|1
pirmo reizi..., ļ \  @ļ 

bet mēs še varam / j 
atrast darbu! J- Ju g i

Jevaru sagaidītkad 
beidzot būsim Ēģiptē!T Skat, 

tur Brauns ar 
īsavu draudziņu!

Ai, faraona 
rubīns!

Mums kaut kā 
jānokļūst uz borta!

Nu ja, bet 
kāda veidā?

Tagad 
ņemsim šolAtri iztukšosim) 

šo grozu! J
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Nāh!
Esam pāri bortam!

Pfūuf! Klejotājs Brauns, 
tas tik ir ciets rieksts!

''Mēs labprāt n 
;aut ko strādātu, 
ja ņemsiet 
v  mūs līdzi! >

veiksme!

Ko skatāties! 
Ķerieties pie lāpstām 

un strādājiet!

P8c laiciņa
;Vuīī!) Tāds karstums 
lalīdzēs pierast 
pie Ēģiptes klimata!

Uhuhšš!
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Šķiet, 
kāds trokšņo 

uz jumta!

i o o ^ o j a i  i  t o ,

tas ir pērkons!

Vai jums nav ^  
vajadzīgs izpalīgs, 

varbūt pat divi?
Atšujieties!

r  Vai >  
beidzot esam 

dabūjuši darbu?
Nevaru vairs 

> noturēt! A

Nesteidzini! Neesmu pat sācis 
Klaiņotaju Braunu pārliecināt!

Ddbdbd!



Priekšā šķērslis, 
gatavojieties 

uz jaunāko!Laikam 
vilciens stājas!

Palīgāa!

Naudu vai dzīvību! Ko tas nozīmē?

Nu tikai sāksies!



Te bus 
jusu nauda un 

karte!
Jūs godam 

esat izturējuši pārbaudījumu 
draugi!

Tik tālu nu būtul
Tagad sāksies cejojuma

bīstamakā daļa!
No šī brīža varat būt 

kopā ar mums!

'rosībai vēlreiz' 
. pārbaudiet! JPēc kartes mums jādodas 

uz dienvidrietumiem!



Faraona Bēgmaisa II
aizmirsto piramīdu!

Ko mes meklējam?
Tajā 

ir vesela rinda 
istabu! Runā, 

ka vienā no tām 
atrodams 

rubīns!

Faraona 
Bēgmaisa II 

piramīda! 
Kāpiet ārā!

Kādam no mums 
būs jādodas iekšā, 

bet, protams, 
brīvprātīgi!

Neviens nezin, 
kādas briesmas tur draud!
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Apklusti! Es zinu panēmienu, 
kā tikt galā ar čūskām!

Vēlam veiksmi!

(Trīcot)
Jums tā tiešām 

būs nepieciešama!

Uzmanīgi tas paņem un 
sasien, tapat ka eš to daru!

Jau
pēc mirkļa

Paskatīsimies, 
kurp ved 

šis ceļš! ,
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Beidzot rubīns ir mūsu rokasl 
Rītdien to pārdosim,

bet naudu sadalīsim
četrās da)as!

Vakara

Nakamaja 
rīta -

Ar visu rubīnu
un mašīnu! Bet nekur 

tālu netiks, 
jo nav paņēmuši 
. benzīnu! /

Mazliet 
v6iak - Dzenamies

paka)!

Skaties!

Rubīns ir mūsu!) I Arī smilšu vētra ir klat!Esam panākti!
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Kādēļ visu laiku tikai tu nes rubīnu? 
Vai man neuzticies?

f  Ja gribi, saslēgsim rokas,
l un atslēgu paturi pie sevis! Lai notiek!

Labi! Pagulēsim!Man nav spēka! 
Atpūtīsimies! Guli vien 

mierā, 
rubīns ir 

drošībā!

(Vaīīī!) 
Attapīgais ir 

aizbēdzis!
"Man bija vēl otra atslēga. 

Bet, tā ka rubīns ir dārgāks 
par visu, paliec sveiks!'1
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Karavāna! 
t ne... ne uz vienu 

vairāk nepaļaušos!

Dabūju! Turiet zagli!

Aijajail
Nekas, vismaz Attapīgajam to atņēmu!

veiak -
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Vai kads minēja ūdeni? Tu dabūsi glāzi ūdens 
apmaiņa pret rubīnu!

Vuhh!

Piedod! Ja tev nav 
vairāk rubīna, nebūs 

arī dzerama! Hehehe!Vai nevaru \ 
vēl dabūt 
nodzerties?.

Kuģis tūlīt aties! 
Jādara viss iespejamais, 

lai mani paņemtu līdz!
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Pazudis 
uz visiem laikiemlFaraona rubīns!

Uz pasaules ir tikai viena lieta, 
ko es veļos vairak par visu!

Uhuhh!

Tas tev par to, 
ka pirms vairakiem gadiem 

neļāvi iegūt rubīnu!

/  Ghrrr! \  
'Gribēju tikai atdabūt to, 
l kas pēc patiesības 
v  piederēja man! A

Ielieti! Es pirmais 
to ieraudzīju!

Vai tiešām 
viņi nekad 
_ nepārtrauks!



BRUNO
BEZBREMZE
PRĀTA KL.ŪME

Cik iauks tāds neliels izbrauciensl 
Tomēr atkal atgriezties 

vecajā labaja Dakburgā 
ir vēl patīkamāk!
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