
ТЕЛЕВИЗИСКАТА 
ВОЈНА 

на чичко Бајо

 Што ви е тоа?

Остатокот 
од вчера!

Непродадените 
примероци, ни 
ги вратија од 
продавниците.

Телевизиската 
воJна 

КВА-КВА

КВА-КВА



Толку 
многу?

Не ми се верува! Баш така 
газда!

Полн камион 
со непродадени 

весници?

Зарем и оние 
таму?

Па сигурно не се 
суви смокви!

А ни солен 
бакалар!

Ова е само еден дел! Остатокот е во 
дворот!



Уф, а колкав е 
вкупниот тираж?

Колку ги 
има?

Бројот на 
непродадени 
примероци?

Вчера имавме многу успешен
 ден... обично не
 продаваме  

           ни толку!

Петстотини илјади! Број 
на продадени примероци: 

еден!

Во последно време не 
мислев многу на мојот 
весник, но од денес... Ќе 

се погрижам за сè!

Грррррр!

Четиристотинидеведесетидев
етилјадидеветстотинидеведе
сетидевет!

Прашајте во 
администрација, 

тоа е нивна 
работа.



Вчера сме 
продале еден 
примерок, а?

Сигурно го купил 
некој будала!

А да даваме мали 
подароци со секој 

купен весник?

Луѓето не сакаат секоја 
вечер да ги читаат вестите 

од минатото утро!

Па зошто не најдете 
нови?

Зашто не ни 
плаќаш карти за 
автобус, а не ни 

даваш пари ни за 
нови патики!

А тоа се нашите 
единствени извори на 
информации.

Кажете ми – зошто моите 
весници не се продаваат?

Па тоа е 
многу јасно!

Како 
ден!

Јас го 
купив!

КВА К А



Вистинскиот новинар би измислил 
вести ако ги нема!

Аха, значи ние сме 
вистински новинари?

Во школите децата вредно 
учат! По фабриките работат 

со елан! Во банките нема 
дубари!

Измислете некоја 
сензационална вест, 

на пример, хммм, 
ете...

Ха, ха! Па ти сакаш 
хумористичен весник?

Освен тоа, денес никој и 
не чита.

Што? Мас – што?

Па, како 
телевизијата!

Се бараат 
  нови масмедиуми!

Да!



Еј, стари, како е?

БЛА БЛА

КВА КВА

БЛА БЛА

Измамниковски? 
Што бараш овде?

Денес продадов милион 
примероци! Еве, ти подарувам 

еден!

Можеш да ги печатиш 
моите вести во твојот 

беден весник!
Колку 
понижувачки!



Излегувај! Надвор! Губи се 
кретену!

Хе, хе, хе!

Мислите 
дека ќе го 
прочита, 
газда?

Исфрли го тоа ѓубре! 

Разбирам!

Чекај! Се предомислив!

Од каде 
тоа, чичко 

Бајо?

Нормално. Пишува 
„Бесплатно“ со 
огромни букви!

Во право 
сте.

А ако го знам Бајо, тоа 
сигурно нема да го

                     пропушти!

ПЉАС



Ех, да беше вистински 
новинар, немаше да го 

утнеш ова!

Па тоа е 
само обичен 

оглас.

Оглас или не, зборот 
„бесплатно“ секогаш 

носи вистинска вест! А 
особено кога нешто „се 

подарува“!

Така е.

Кое?

Отвори ги добро 
очите и читај!

Дај да видам!

Бла Бла

Бла Бла

Бла Бла

Се подарува 

телевизиска 

станица. 

Побарајте нè во 

студиото 13 

на Страчкиниот рид

Бесплатно! 



Ќе има и забавна 
програма?

Најмногу пари носат 
рекламите! Што повеќе 

реклами!

А ќе ги 
рекламирам 

и моите 
призводи!

А тие се...?
Сè уште не знам! 
Ќе побарам низ 
документите.

Глупости! 
Која телевизија успела да 

се одржи од забавни
                      програми?

И тоа те 
интересира?

Всушност, 
јас го реков 

тоа!

Се разбира! Па зарем 
не ти кажав дека 
светот денес бара 

масмедиуми!

Бла Бла

КВА КВа



Прво, ќе отидеш да ја 
преземеш телевизиската 
станица!

Зошто баш 
јас?

Да, зошто 
баш тој?

Зашто милијардер 
не може да прифаќа 

подароци! Ќе го изгубам 
угледот!

Меѓутоа, 
сиромашен како 

тебе...

А јас ќе одам да 
пребарам ... 

Хммм... кој 
производ 

најмалку се 
продава?

Цајо, знаеш 
ли како да 
стигнеме?

Не!

Значи, 
веднаш да 
се упатите 
таму!

Нема што да 
изгуби – тоа 

сакаш да 
кажеш?



Каде ли се наоѓа тој Страчкин 
рид?

Очигледно на 
некој рид!

Затоа, да одиме 
кон ридот!

Во право си.

Да, тоа го 
бараме.

Погледни! 
Телевизиската кула е на 

највисокиот рид!



Како тоа нашата „крема за 
убавина ББ“ не се продава?

Не е важно дали разубавува, 
туку дали се продава!

Епа сега кога знаеш, 
губи се! Имам многу 

работа!

Дневна програма: 
економска пропаганда 

за кремата ББ!

А мојата телевизиска 
мрежа ќе биде супер начин 
за убедување!

Не знаев дека имате 
своја телевизија.

Па веројатно зашто не 
разубавува!



Тоа е тв-
станицата!

Еве ги, 
доаѓаат 
газда!

Момче, телевизијата 
секогаш ја 
кажува само 
вистината!

Вистина ли е она што стои во 
огласот?

Јас ќе се 
сокријам, а 

ти преземи ја 
работата.

Влезете!

Хе, хе, хе!

Т В 13, 

Студио 13, Канал 13

Стигнавме! 

Мисли 

помалку, 

работи повеќе!

Чук

Чук

Чук



Ако сте заинтересирани, еве ви го клучот и 
потпишете го 
               договорот! Договор? Хмм...

Прочитајте, па потпишете 
се!

Баш Сакам! и 
тоа под лупа!

Нешто сомнително?

А посебниов 
услов?

Праведен и 
логичен!

 Значи, 
можам да се 
потпишам?

Хе, хе, хе!

Мммм, 
ахам, 

мммм...
Мммм, 
да, да, 

мммм...

 Биди внимате-
лен, братучед!



 Биди внимате-
лен, братучед!

Чичко Бајо 
ќе биде 
задоволен!

Еве го клучот од 
студиото и потпишаниот 

договор.

Хмм... Во 
секој договор 
има понекоја 

замка!

Внимателно го прочитавме, 
а потоа го потпишавме!

 А каков е овој посебен 
услов? Праведен!

Дури и лупа 
користевме! Ќе видиме 

за тоа!

Ја суредивме работата, 
газда!

Ова ќе ми 
заштеди многу 

пари!

Примерно ја 
исполнивме 
задачата!

И логичен!



За вас е праведен и логичен, но 
за мене е скап!

Не помисливте на трошоците 
за 
превоз?

А ти не помисли 
на заработката од 
рекламите?

И тоа голема 
заработка!

Што треба да се провери?

Исправноста на 
ова телевизиско 

студио!

Прво сакам да се 
уверам дека сè е 

исправно!

Ветувам дека ќе ги 

преселам апаратурата, 

приборот, антената!

Пајо Паторот

ТВ 13

Студио 13, Канал 13



Сè е во ред! Но 
струјата е многу 

слаба: само 13 
вати!

Дали ќе може 
да се емитуваат 

реклами?

И програми за 
деца?

Се 
разбира!

Тоа е 
доволно.

Со оваа 
антена ќе се 

покрие целиот 
Паторград!

А колкав е 
дометот?

Ветувам дека ќе ги 

преселам апаратурата, 

приборот, антената!

Пајо Паторот

ТВ 

студио



Ќе ми треба некое многу високо 
место за да го инсталирам 
студиото!

На пример, котата 170! Малку 
е пониска, 
но одговара!

Супер! Ќе изградиме 
зграда, а потоа...

Нема потреба! Таму веќе 
има една напуштена 

барака.

Урааа! Од котата 170 ќе ги 
емитирам моите 
тв-бранови!

Не можам да останам овде! 
Ми треба некое друго место!

Епа тогаш... Ајде да 
видиме...

Па ова е
највисокиот 
рид во 

околината!



Ќе има и програма за деца?
Ќе побараме помош од 
младите ловци!

Хе, хе, хе!

 Побрзајте! Не 
бидете толку 

мрзливи!

Добро е! 
Напред 

момци!

Фатете се за работа, браќа!

Секако! Но вие ќе мора 
да ми помогнете при 
преместува-
њето!

К
РТ

Ш
Л

И
-

В
О



Вредни се ко мравки! Се разбира, 
а и нова, 
џиновска 
антена!

Сега можеме да 
ги поставиме 
моите 
супермоќни 
апарати во неа!

А ние ќе ја 
добиеме 
заработката!

По еден 
ден...

Напред деца! 
Правец: Котата 

170!

Леле, леле! Кого 
гледам!



Тргни се од 
патот!

Ти тргни 
се!

Јас имам 
предност!

Што бараш на 
Страчкиниот 

рид?

Сакам да поставам 
супермоќна ТВ 

станица!

Значи, сакаш 
војна?

Да, телевизиска 
војна!

Не! Предноста е моја!



Епа ако е 
така...

Еве ти, како за 
почеток!

А ова ти е за крај, 
Измамников-

ски!

По ѓаволите! 
Ааааа!

Го виде ли тоа?

Видов! Ќе им 
вратиме!Трас!

ТРААААСССС



ТРААААСССС

По неколку 
дена...

Проко ќе биде 
камерман, а Пата 

водителка! Цајо ќе 
јава жирафа!

А ние, дедо 
Бајо?

Вие ќе аплаудирате 
кога ќе треба!

Ќе бидам водителка!

Ќе ја рекламираш мојата 
крема ББ, еликсир 
за убавина!

Нема шанси! Еднаш се намачкав 
со неа и само што не останав без 

кожа!

Наместо крема, во 
тегличката ќе ставиме 

крем сирење!
Не се 

секирај ...

Жирафа? ...?

ТВ 17
Студио 17
Канал 17



Тебе на грбот ќе ти го ставиме 
текстот кој Пата треба да го 

чита!

Нешто си замислен, Проко? Може ли да се направи нешто?

Нашата станица нема 
доволно 
струја!

Вечер во девет Бајо почнува со 
емитувањето програма!

Одлично! 
Подготвен сум 
да се вмешам!

Може! Одам да направам 
електричен суперзасилу-

           вач!

Вечер во девет сите да сте 
на своите 
места!

Што...?

Жирафа?...?

Значи, еве ги 
советите на наша-

та убавица!



А сега нашата убава колешка 
ќе ви даде неколку совети за 

убавина!

Ммм! Ова е многу 
вкусно! Мљац!

Значи, еве ги 
советите на наша-

та убавица!
Подготви се 
за акција!

Што е сега? Ајде 
зборувај!
                          Како 

да зборувам кога 
нема ни микрофон?



Цајоооо! 
Каде е тој 

проклетник?

Прекинете ја 
емисијата! По 

ѓаволите!

Продоложуваме со емисијата, 
која ја прекинавме поради ... 

па технички проблеми!

Глупаку! 
Жирафата 
треба да 
го држи 
микрофонот!

Ммм! Колку е 
вкусно!

Ааааа!

Ммм, мириса 
на крем 
ирење,моето 
омилено јадење!
 

ТУКА СУМ, ЧИЧКО 
БАЈО!

Еве ме, 
чичко 
Бајо!



Време е за 
планот!

Што е сега 
тоа?

Ни треба повеќе 
струја!

Баш сакам да 
знам кој ни 

пречи!

Можеби Измамниковски?

Ќе му 
покажам 
јас нему!

Интерференција!

Значи нашата убава ... 
Бзззз.... Фзззз... Крррр...



Немој да ни 
пречиш, проклет 

беднику!

Зголеми, Проко!

Па тоа и правам!

Ја зголемија!

Четири пати 
повеќе!

Пет пати повеќе!

Повторно ја зголемија!

Двојно ја 
зголеми силата 
на струјата!

 Ќе ја зголемам 
три пати 
повеќе!

Значи 
така!

Баш сакам да знам како ќе 
ме спречиш!Хе, хе, 

хе!



Предизвикавме 
електромагнетска бура која 
може да има 
катастрофални 
последици!

ТВ 17
Студио 17
Канал 17

ТВ 13
Студио 13

Канал 13



Крај на светот!

Спасувај се!

Муууууу!

Њаааак... 
Њак! 

Ихиииииии... 
Ихииии...

Помош!!!



Ти си 
крив за 

сè!

Ти си 
крив!

Ти си!

Што?

Чук

Чук

Има 
уште?

Тишина! 
Уште не сум 

завршил!

Оф леле!

Кажете 
деца!

Во Паторград 
нема ниту 

едно детско 
игралиште...

Не, ти 
си!

Заради тоа, должни сте да ги поправите 
крововите, да ги исушите поплавените полиња и 

да ги соберете животните!

ПОКРАЈ ТОА, ДЕМОНТИРАЈТЕ 
ГИ АНТЕНИТЕ

СЛАВНИ СУДЕ, 
МОЖЕ ЛИ НИЕ 

НЕШТО ДА 
ПРАШАМЕ

УУУУХХ!



Заради тоа, 
ние предлагаме 
антените да се 

искористат за... 
Бла... Бла...

Баш добра 
идеја!

Ураааа!

Ајде момци! Имаме многу 
работа!

Ајде! И вас ве чека многу 
работа!

Гррррр!

А ние ќе 
гледаме!

Аха!

Антените им се подаруваат на 
децата од Паторград!

 Судењето е 
 завршено!



Ураааа!

Ураааа!

Најпосле го добивме она 
што ни требаше!

И после велат 
дека телевизијата не 

е општо добро!

Во право си!

Беднику, 
ти си крив 

за сето 
ова!

Нееее, ти си крив!


