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izgudrojums!
Nemūžam neuzminēsi, 

ko es taisu!
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Interesanti!
Kāpēc tēvocis Knaps 
» pievērsies zemkopībai?

Ja tas izdosies, nopirkšu patentu!
Makdaka Zemkopības > 

•s Korporācija J
pelnīs miljonusl

Ja vien tā ir 
patiesība!

Ņo sīm sēklām varētu izaugt art 
gigantiskas melones, un es būtu priecīgs,

^ — »v ja varētu
Noteikti! Esmu izaudzējis 

gigantiskus tomātus un puķupodos 
gigantiskus banānus!

а д  - -tās audzēt manā dārzā? 
Varētu pamēģināt! r

Tu domā, ka > 
pēc jaunās formulas 
var izaugt 

kaut kas lielāks 
nekā parasti? >d

Protams!
Gigantiski dārzeņi, ziedi 

ko tikai vēlies!

Uhh! Gigantiskas ražas?Jā! Pēc jaunas formulas 
esmu ieguvis 

gigantiskas ražas
sfiklasl





Jus tās atradāt 
uz galda? Šrurrk! 

Pollija grib est!
gad man ir 
gigantisks 

papagailis!
Avaiiī!

Apstādiniet viņu!
Mana dižciltīgā, ml]ā Pollija ir izbēgusi!

Šrurrk!

Viņa aizlaižas!

Tēvoci

Palīīgāā! Mums viņš ) 
jāizglābj!

Palīgā! Gribu tikt lejā!

Šrurrk!
Šis putns mani 
. izputinās!
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Ehehei! Izrādās, 
lidot nav nemaz tik slikti!

Un faktiski, tas ir drošāk 
. nekā ar helikopteri! _

^ Šrurrk! 
Vai Pollija nav 

brīnišķīga?

/
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Ar tādiem lid o ju m ie m \^ ^ \  c V  «® 
varēšu nopelnīt '  WĒsm .o t ^
daudz naudasITurpmāk 

nost ar bijetSm un 
degvielu!





Tas taču Starteris! Vienīgā cerība man un
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Neaizmirsti, ka
ne jau tu vienīgais!“Par to jaaizmirst!' 

Es nomiršu bada! Pollija grib ēstf Šrurrk! 
Pollija grib ēst!

Kvāā! Nee!!

Netaisos taču to klausīties cauru nakti!

Bmmpfmpp Paskat, paskat, 
kurš tas runātājs!„ KhrrrlT Ēdiens! ' 

Zrrr! ļ  Debešķīgais 
te . . v vV  ēdiens! ļ
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Esiet sveicināti,
savvaļas papagaiļi!

Šrurrk! Pollija grib 
pie draugiem!

Šrurrk!

Pēc veiktajiem 
remontdarbiem

Pasaulē nav spēkrata, 
kuru Makdaks neprastu 

salabot!

'alieciet
sveiki!

Paldies

Nu ir pierādījies, 
ko šīs sēklas vērtas!



Te plosījusies
zemestrīce!

levis zemestrīce, bet...
zemestārpi! Viņš bus apēdis kādu sēklu!

jfļ///Svornp-
■fp'lžvnmpļ.

Bet tikmēr viņšNebedājiet ne nieka!
Sēklu iedarbība 

nav uz ilgu laiku!
Uhī! Kāds riebeklis!visu apēdīs

Man nevajag_
nekādu patentu 

Pietiek!

Pie tā vēl 
jāpiestrādā!



TĒVOCIS 
KNAPS

STRŪKLAKA
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Tas 
ar vaigubārdu 

ir Etrauns!
Viņš pēta karti Jurklat 

kopā ar Blēdīgo Pielīdekli!

Mēs redzēsim vaigā 
pašu Klejotāļu Braunu! 
Varbūt pie viņa pat 

dabūsim darbu!
Labs nāk 

ar gaidīšanu!

Jā-ā! Tomēr tādai 
ekspedīcijai nepietiek 

_ ar diviem cilvēkiem!
Šaja apkārtnē A 

noteikti atrodama 
faraona rubīns! A

Kādu dienu 
laime iekrita mums 

tieši rokās!
Žiglāk, žiglāk!

Tūlīt ieradīsies slavenais petnieks 
Klejotājs Brauns ar savu ko1« *'1



%<•*«&

^Dienderi! Fuff! 
Lai jūsu smakas 
te vairs nebutu!

Kopš kura laika tu sapņo 
par jūras braucieniem?

to d ie n  
pirmo reizi..., 

bet mes še varam 
1 atrast darbu!

ievāru sagaidīt J<ad _ 
beidzot būsim Ēģipte!r Skat, 

tur Brauns ar 
k savu draudziņu!

Ai, faraona^Hļ 
rubīns! ■
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Mums kaut ka 
janokļūst uz borta!

Nūjā, bet_ 
kāda veida?

Tagad 
ņemsim šo!Atri iztukšosim) 

šo grozu! J



Uzmanīgāk!

Visu gaišu! v 
Un nemēģiniet šos 

jociņus atkartot!

Steidzīgāk! 
Jamekle cita 
.iespē ja ! *

Esam gatavi 
piedalīties 

ekspedīcijā
Makdaks un 

Attapīgais atkal 
jusu rīcībā!



Nāh! ļ | r  Pfuuf! Klejotājs Brauns,
Esam pāri bortam! 1  tas tik ir ciets rieksts!

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

Kāda
veiksme!

Ko skatāties! 
Ķerietiespie lāpstām 

un strādājiet!

(Vun!) Tāds karstums 
palīdzes pierast 
pie Ēģiptes klimata!

Uhuhššf
Pēc laiciņa



Nu re. kā sanāk, ^  
divas nedējas grūta darba 1 

par pliku velti I J

■  Tas nekas! _ ^
■  V  Tagad skaties vērīgi, 
B i t e  jabut arī Klejotājam

Braunam! .

Uz klāja neviena nav!

Iesim izlūkos 
pilsētā!

Uzmanīgi! 
Nevaram piejaut, ka 
mūs aizsuta atpakaļ 

. uzostu! .

Unarī viņa 
ceļabiedrs! Vini sedīsies vilciena!

Tiem droši vien 
naudas ka spajil
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Šķiet, 
kads trokšņo 
uz jumtai'

Atšujieties!

Vai l  
beidzot esam 

dabūjuši darbu?
Nevaru vairs 

> noturēt! A.

Nesteidzinļ! Neesmu pat sācis 
Klaiņotaju Braunu pārliecināt!

Ddbdbd!

Aun! 
Mana aste 
gruzd!



Faraona rubīnam tiešam 
jābūt ta vērtam IĶeries klat! Fūū! 

Rādās, murgs 
ir beidzies!

Priekša šķērslis, 
gatavojieties 

uz jaunāko!Laikam 
vilciens stājas!

Palīgaa!

Naudu vai dzīvību! Ko tas nozīme?
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Rokas augšā un 
visi pie sienas! Nekustēties!

Te būs 
jusu nauda un 

karte!
Jūs godam 

esat izturējuši pārbaudījumu, 
draugi!

Tiktalu nu būtu!
Tagad sāksies cejojuma

bīstamākā daja!
No šī brīža varat but 

kopā ar mums!

rošībai vēlreiz] 
pārbaudiet! JPēc kartes mums jādodas 

uz dienvidrietumiem!

KRAZASc
IZĪRĒJAM



Ko mēs meklējam?

Faraona Bēgmaisa II 
aizmirsto piramīdu

Faraona 
Begmaisa II 

piramīdai 
Kāpiet ara!

Drīz vien

Kadarnno mums 
būs jadodas iekšā, 

bet, protams, 
brīvprātīgi!

Neviens nezin, 
kadas briesmas tur draudi
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šc mirkļa

Paskatīsimies, 
kurp ved 

šiscejš! -

Nākamajā 
istabā -

Ies slīkstam!
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Beidzot rubīns ir mūsu rokās! 
Rītdien to pārdosim, . 

bet naudu sadalīsim
četrās daļas!

Mazliet 
t vēlāk -

Vakarā -

Bet nekur \ļ 
tālu netiks, v. 
i nav nanēmusi
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Pēc kāda laika - Karavānai 
Bet ne... ne uz vienu

vairāk nepajaušoši

Turiet zagli 1

Aijajail
Nekas, vismaz Attapīgajam to atņēmu!







BRUNO
BEZBREMZE
PRATA KLUME

Z p m
SVEICINĀTI
°AKBURGĀ!

Neviens to nezin! 
Ne dambis pārrauts, 

ne upe pāmludusi, 
ne arī lietus ir lijisJ

No kurienes 
tik daudz ūdens?VuTī! Kas šeit atgadījies?

Ir gan mikla! 
Un katru stundu 

kjūst jaunāk!
Šukk! Man ir nelabas aizdomas!



Aw I __  H. Aizpildi decembra 
MaBufā^un kopā ar visu 
f ”!)z@ņa v ē d e ra  tabulu 
[Lko'mplektu nosūti Vai

f  atnes mums uz redakciju 
EGMONT LATVIA 

1-.V-1081, Rīga p/fc 30.
Par turpmāko 
uzzināsi, -ja 
izlasīsi nākošo 
Dnck Tāles 
numuru.
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	Palīgaa!






