


Гэты комікс накіраваны на пашырэнне ведаў маладога 
пакалення па такіх пытаннях, як энергаэфектыўнасць і 

меры энергазберажэння, а таксама пра шкоду, якая 
наносіцца навакольнаму асяроддзю і прыродзе ў выніку 

марнатраўства энергіі.
 

Простыя крокі па эканоміі энергіі і памяншэнню шкоды 
навакольнаму асяроддзю прадстаўлены ў гэтай гісторыі ў 

займальнай форме, каб сфарміраваць у дзяцей добрыя 
звычкі адносна экалогіі.





Гм, над гэтым яшчэ трэба 
папрацаваць.

Я думаю, ты здолееш…
Безумоўна! Гэты робат – самы круты.

Наша гісторыя
пачынаецца ў НЕВЯЛIКІМ 

ГАРАДКУ КАЛЯ ЛЕСУ.

Як і ў многіх іншых прыгарадных гарадках, тут людзі вядуць 
спакойны лад жыцця: ездзяць на машынах, аплачваюць свае 

рахункі за электрычнасць, шмат працуюць і кожны вечар 
збіраюцца каля тэлевізара са сваімі сем'ямі.

Лія і Луна жывуць у прыгожым доме з бацькамі.
Лія рыхтуецца да будучых спаборніцтваў па робататэхніцы.



Озі! Ты куды 
ідзеш? Озі!

Я ўжо колькі разоў 
прасіла табе не 

ўваходзіць без стуку.

Воооось 
ты дзе!

Калі ласка, 
сыдзі!

Добра, 
бывай...

BANG

Гэй, дружа, 
ты, напэўна, 

галодны.
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  Ой, не! Толькі не 
гэта зноў!  

Каля гэтага трака з хот-догамі звычайна тусуюцца гарадскія падлеткі.

Дэні частуецца хот-догам і чытае навіны

Макс, як заўсёды, 
забаўляе сяброў.



BANG
OUCH

ТЫ ТРУП,
 ДЭНІ!!!

Я выпадкова, 
супакойся, 

братка!

Можаш бегчы, 
але табе не 
схавацца!!!



Толькі ў гэты 
раз… Як я 

ненавіджу спаць у 
цемры...

Дзе ты, Озі? 
Маленькі 
чараўнік...

Озі?... ОЗІ??!!



Лія! Прачніся! 
Озі знік.

Глядзі, Лія! Вось 
куды ён пайшоў! 

АРЭШКІ...
Дзяўчаты трапляюць 

углыб лесу.

Спадзяюся,
мы знойдзем 

выйсце.

О, НЕ!!!



Макс і Дэні таксама 
дабіраюцца да лесу 
пасля доўгага бегу.

У рэшце рэшт вы 
проста стаміцеся!



Раптам дзеці бачаць шмат светлячкоў, якія ляцяць у таямнічую xaткy праз комін.



Хто-небудзь 
растлумачце мне, 

ШТО ЗАРАЗ 
АДБЫЛОСЯ!

Не ведаю... Мы 
шукаем Озі... 

Гэй, што вы тут 
робіце?

Мабыць,
хочаце

пячэнькy?

Я ішоў за IМ!

Я маю на 
ўвазе нашага 

хамяка.



Хопіць балбатаць!
Давайце знойдзем 

Озі.

Я пайду з вамі, 
сябры.

І ты! Ты таксама 
ідзеш з намі!



Што гэта 
за месца?

Дзесьці, дзе я не 
хачу быць?...



Хм... Здаецца, я ведаю, 
што гэта такое. Я бачыў 

нешта падобнае на 
YouTube - яны, дакладна, 

генеруюць энергію!



Нічога сабе, светлячкі 
ў лямпачцы! Хто 
прыдумаў гэтае 

вар‛яцтва?

Усе гэтыя правады 
вядуць у адным 

кірунку.

Паглядзі на гэтыя 
кнопкі! Цікава, для 

чаго яны...

Трымайся, маленькі 
чараўнік - мы ідзем 
выратаваць цябе.



Глядзі! Калі ты 
выключыў гэтае 
святло, вылецелі 

некалькі светлячкоў!

Вау, што 
гэта за гук?



Не хвалюйцеся, 
сябры, няма чаго 

баяцца!
Хто вы і хто даў вам 
права няволіць гэтых 

жывёл? Зараз жа 
вызваліце іх!



Мы тут выпрацоўваем 
энергію, таму што людзі 

занадта шмат яе марнуюць, 
і нехта павінен дапаўняць! 
Гэта на карысць планеты!!

Паглядзіце на экран! 
Паглядзіце, што 

станецца, калі людзі не 
будуць эканоміць 

энергію...

Пакуль, здаецца, нікога 
не хвалюе!

Вось чаму мы замяняем 
тое, што яны марнуюць!

Слэйт дэманструе жудасныя наступствы, якія могуць здарыцца з 
зямлёй і яе жыхарамі, калі людзі не пачнуць эфектыўна 

выкарыстоўваць энергію.

Прафесар Слэйт — былы настаўнік фізікі. 
Пасля выхаду на пенсію ён прысвяціў 
сваё жыццё пошуку альтэрнатыўных 

спосабаў атрымання энергіі.

Мяне завуць 
прафесар Слэйт, і я 

бы ніколі сам не 
няволіў жывёл.

Усе яны 
падахвоціліся 

дапамагчы нам, 
людзям, вылечыць 

зямлю!



0/100

Ого, а я не ведаў, 
што адна лямпачка 
спажывае столькі 

энергіі.

Гэта прылада будзе 
падлічваць, колькі 

энергіі вы 
зэканоміце.

Поспехаў, дзеткі!

Далучаемся!!!

Мы гэта зробім, 
сябры! Хто з 

намі?

Павінен быць іншы 
спосаб, і мы яго 

абавязкова знойдзем!
Мы хочам, каб нашы 
жывёлы вярнуліся 

дамоў...
Мы будзем 

эканоміць энергію і 
распаўсюджваць 

веды!

Добра, я бачу, што вы, дзеці, 
вельмі сур'ёзна ставіцеся да 
гэтага. Вось мая прапанова: 

калі вы зберажэце 
дастаткова энергіі, каб 

асвятліць горад на адну ноч, 
жывёлы вернуцца дадому.
У вас на гэта толькі адзін 

тыдзень…

Чалавек, які бяжыць ў коле, можа 
генераваць толькі 100 Вт у гадзіну.



Увесь горад аб‛яднаўся дзеля эканоміі энергіі.

Я зараз загружаю 
відэа, якое зняла Луна.

Нам трэба 
распаўсюджваць 

інфармацыю праз 
сацыяльныя сеткі і 

нашу гульнявую 
супольнасць. 

Я з вамі, сябры! Ой, мой хамяк!

Я з вамі! Я з вамі!

Давайце эканоміць 
энергію разам!
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Ты ўпэўнена, 
што ведаеш, 

што мы робім, 
Лія?

Напрыклад, 
выключаць 
ваду падчас 
чысткі зубоў.

Пачнем з 
малога.
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Ровары лепш, за 
машыны! Вам не 

прыйдецца жыць у 
жудасных корках!
Акрамя таго, гэта 
эканомія энергіі!

Сябры, вы 
бачылі апошняе 

абнаўленне 
робата Озі?

Ён мае новую 
функцыю – адсочвае 
любыя лямпы, якія 

засталіся 
ўключанымі, і 
выключае іх.



На вашай фабрыке ёсць 
уцечкі гарачай пары, вы, 

напэўна, заўважылі!
Калі іх адрамантаваць, 
гэта значна зэканоміць 

энергію.
Лічыце, што гэта 

зроблена, дзеці! Вы 
робіце выдатную 

справу!

Як член школьнага 
савета, я прапаную 

ўсталяваць 
тэмпературу вады 

40 градусаў па 
Цэльсіі.

Такім чынам, мы 
можам зэканоміць 
энергію І зберагчы 

рукі ад апёкаў у 
школьных 
туалетах.

Акрамя таго, 
столькі цяпла 

страчваецца праз 
вокны. Давайце 

зробім уцяпленне.

Я ўжо дарослая, 
мне не трэба спаць 

з уключаным 
святлом.

Луна! Ты 
вытрымаеш!

Хм... у рэшце рэшт, 
гэта не так 
страшна...

Лепшы спосаб эканоміць энергію - гэта пераасэнсаваць 
свае старыя звычкі.



Энэргетычны сцік - гэта 
новае вынаходства Ліі. Ён 
сочыць за спажываннем 

энергіі лямпачак.

Сцірайце бялізну ў пральнай машыне толькі пры яе поўнай загрузцы - гэта 
значна эканоміць энергію.

Я так доўга збіраў  
дастаткова бруднай 

вопраткі, каб адзін раз 
запоўніць пральную 

машыну. 

Ці ты ведаеш, што сонца 
можа дапамагчы нам 

зэканоміць найбольшую 
колькасць энергіі? Мы 

павінны навучыцца 
больш эфектыўна 

выкарыстоўваць яго 
цяпло і святло.

У мяне 
наадварот,
ўсё гэта – 

сённяшняе!

Хай ззяе 
сонейка!

Пусці яго сюды.

Гэта 
абавязкова 
спрацуе!

Вам варта ее 
замяніць.

Ты маеш рацыю, мілая. 
Мы так доўга хацелі 

гэта зрабіць.

Гэты халадзільнік 
заслугоўвае зорку!

Ён атрымлівае самыя 
высокія адзнакі па 

эфектыўнасці!
Люблю цябе, 
халадзільнік! 

Энергаэфектыўнасць прыбора класіфікуецца па 
класах энергаэфектыўнасці ад A да G на этыкетцы, 
A+++ - найбольш энергаэфектыўны, G - найменш.
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Мы ўжо 
вельмі 

блізкія да 
мэты!

О, добра. Але як 
менавіта? Яна 

занадта высока 
для нас.

Дапамога ўжо 
побач, дзеці!

Я ведаю, што 
мы можам 

зрабіць!

Давайце заменім 
гэтую лямпачку

на больш 
энергаэфектыўную.

Так, але мы 
таксама занадта 

блізкія да тэрміну!



Дамова ёсць 
дамова. Ўся наша 
надзея – на гэтых 

дзяцей.

О, НЕ!

Пачакайце! Што 
адбываецца…



Озі! Як я сумавала 
па табе!

Я казаў табе, што 
мы гэта зробім!

Так,дзетка,так!

Мая маленькая 
Розі!!! Я думаў, што 

страціў цябе 
назаўжды.

Вось і ты, 
адважны 
чараўнік!



І жылі яны доўга і 
энергазберагальна!

Эканоміць энергію і эфектыўна выкарыстоўваць яе - не складана. 
Дастаткова быць уважлівымі кожны дзень і вучыць іншых простым 

правілам эканоміі энергіі.

Геніяльны фізік 
вучыць свет 

эканоміць энергію
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