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Bingo! Tu esi 
atnipnotizets!



Vai tadjus, berneļi, nezināt, \ 
hipnotizēt ir 

bīstami?
neatguties no hipnozes!

Bet, tēvoci 
Donald...

Kads letticīas cilvēks var vairs

Šai spelītei vieta upes dibena,
tur ta nevienam _____^

nenodarīs r ~ ~“ T7
pāri! \ r ^ — C Ludzu;

K

Bail pat domāt, kadas šausmas tagad 
piedāvā berneļiem!

Dievs vien zina, ko bērns ar to 
var izstrādāt!
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Карее gan ne?... Padoma vien, 
kads izskatītos

Jaskrien pie tēvoča Knapa! Varbūt es varu 
iedvest, lai viņš man iedod kadu 

naudas!



Turpinājums 10.lpp.
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Labs tads rīts, kas rēķinus 
izrakstot pavadīts!

Ja, nu 
pienācis 
laiks pavēstīt, 
kapec tēvocim 
Knapam 
zila 
acs un 
plāksteris 
gz pieres!
Šorīt viss 
notika ta -

Un tev jau ir pietiekami daudz naudas! 
Gan iztiksi bez mana dolara!

10



Un pec šīs gramatas izlasīšanas 
man riebjas naudas jekasetaji! 

/ T ^ V - ^ r A  Se tev!
Bet atgriezīsimies 
tēvoča biroja -

Ka tad! Šai lietiņai ir 
iespejas!

Bingo! Tu esi naudas 
-r piedzinejs! Kadas problēmas 

nieki! Es izsitīšu 
naudu no 

7̂ ikviena!

Pats neželīgakais 
pasaule! ,

Saksim ar nelielu rēķinu -  
tas jaatprasa Klinšgrauzim 

Bumbriesmim!

Es izdzīšu atraitnes sala un 
bada! Es atņemšu mazulim 

pedejo grabuli! Veca gvarde! 
Tev jadabu atpakaļ 

parads, lai notiek 
kas notikdams!

Stāvi! Paņem līdzi ieroci -  hipnotizē viņu 
bez žēlastības!

Durvis vaļa -  un atrak ka citreiz, 
-.mīkstmiēsi! Atdod dolāru! __





Pats bingo! 
Tu esi sienāzis!

Kluk! Kluk! Kluk!
Butu viņš mani pārvērtis par 

kaut ko lielu!



Bingo! Tu esi gorilla!

Varbūt tev patīk 
vārtīties pelnos?



Ak, svētais ģeretajs! 
Kas lecies!

Redziet, ko parasta rotaļu pistole var nodarīt 
letticigiem ļautiņiem!

Bet mani viņš nepiemānīs! īstenība viņš to 
nosapņoja, kamēr atradas hipnozes 

___ stāvoklī!

Velak -

Tēvoci Donald!
Kur tu ņemi šo naudas 

maisu?

Ta ir balva par to, ka iekaseju vienu dolāru 
no kada trakulīga 

puiša!





Bet kas man jadara?
Spurrkš... MikiL 

vai tas nav viens aargs 
ceļojums?

Aizmirsti to! 
Drīz tu būsi 

bagats!
mes
senču

Spurrkš! 
vai ta ir 

viesnīca?
Ta var but 

tava maja, vecais! 
Atceries ģerboni!

=_ o kšturu sprādze? M... ja, ja, ļoti zīmīgi 
adu var nopirkt vai pat... atrast zeme!

Neuztraucies! Veco zen. tu vari pieradīt 
savu piederību! Tev jaaul veca kunga gulta 

janosapno atbilde ūz vina rēbusu!

----------------------------------^

“Pusē dzeltens, jDusē sārts, 
katra ausī banans kārts, valzivs asti 

loka viņš, dzied ka milzīgs 
kanarinš”-  uzmini nuf



Ta bija teikts 
viņa 

Ja neviens 
muiža

Bet Spruksta pierādījumi... 
Bikšturi... ģerbonis?

Tam nav nozīmes!

Tatad... šķiet, ka jus jau ejat projām... ja ?

Neparko! 
Spruksts cīnīsies 

ar rēbusu līdz 
galam!

Šķiet, viņam nepatīk Gadiem!_Viņš bija 
traks ka Spruksts!Ta tak zīdainu, 

gulta! / Jus domājāt, ka sencis_ 
gulēja šaja paraugušaja 

supulī?



Netrīci, Šļverīgais! Pat, ja šis Spruksts ir 
attals radinieks, viņš nekad 

neatmines rēbusu!

Es padodos, Sprukst! Esam sprukas^ Sprukst! 
Iedomājies, un tas visas ir viņa gramatas!

Pusē dzeltens, pusē sārts... 
ausī banans... dzied ka 

strazds???

7 . ^
Spurks!

Es jau piekusu

Vu, iedomājies, Spruksts seniors 
D G ti i is  ArDusDrata Uztveres Soeias un

v Sapņu spēks! 
Zel, ka tasjr tikai 

gramatas!

aizmigt!

Bieži grib manu muižu paturēt sev! 
Mans patiesais novēlējums noslēpts 

torņa zāles kaste!

Sapņo, puisīt, sapņo! 
Tevi mana, tas neesmu es! 
S ī muļķīga gulta nav mana, 

tas rēbuss arī ir parak 
sarežģīts!



Kas noticis? Lords Spruksts ma_n paziņoja, ka vecie bieži 
viņa īsto novēlējumu šlepj torņa zale!

Au... 
tu ļzsledzi 
parraidi! Sapnis vien

Bet tik jēdzīgu sapni es redzeju 
pirmo reizi mūža! Netrīci! Es palaidīšu 

Indeszobu!
Čepaini!

Es dzirdēju tos ļāvāmies 
pa maju! Viņi iet uz 

torņa zaļi!
Ja, tas jau klust 

m... dīvaini!

Ole! Patiešam torņa zale!
Atrādām, 

Sprukstļ Te ir 
īstais novēlējums

No Indeszoba zagļiem 
nav glābiņā!

Sprukst! Skriesim! 
Uz jumtu!
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He! Neviens jums netices 
bez novēlējuma!

Redziet -  vējš aiznes lapas uz juru!
Jums abiem 

bus darīšana ar 
likumu!

Nakamaja diena... saskaņa ar lorda Spruksta 
patieso gribu visa manta novēlēta labdarībai!Neka nebija... haha! Novēlējums ir šeit! 

Es izsviedu lauka nederīgas lapiņas!

It ka viņam tiešamnebutu radinieku!_ 
Var jau būt, ka tavs_tētis bikšturus dabūja 

tikai varda pec!

Šaubos, vai lords Spruksts 
vel naks pie manis 

sapņos!

Mes vismaz pieveicam 
bležus„Siveretaju un 

Cepaini!

Sprukst,
sargies

Kušš, Mikij!
Ta ir ziņa, ka gan viņš 

atkal kādreiz noKritīs man 
uz galvas!
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Tuvojas Mātes diena, tas ir krāšņu ziedu pasniegšanas 
laiks. Ieraugot tevi ar kuplu ziedu pušķīti rokā, katrs 

uzskata par savu pienākumu tevi aizkavēt:
"Ai, cik burvīgi! Vai tās arī labi smaržo?"

"Nu, protams!" tu atbildi un \ ļ 
īstajā brīdī nospied ziedos v  A , 

paslēptās ūdenspistoles gaili.

Baiba stāsta Zanei:
"Kad pirmo reizi ieraudzīju Jāni, man 

ausīs zvanīja un griezās raibs gar acīm."^ 
"Tā laikam bija mīlestība no 

i  pirmā acu uzmetiena?!"
" "Nē, viņš spēlēja automātu spēles!",

Bruno Bezbremzes 
eksperimenti

Lieki piebilst, ka māmiņas 
(un arī tantes) Mātes dienā 

šādiem šļakatu 
uzbrukumiem pakļautas 

netiek.

Bļodā ar ūdeni peld 
korķis. Tu vari to 

nogremdēt, tam pat 
nepieskaroties!

Turi virs korķa 
otrādi apgrieztu 

glāzi, tad mērc to 
ūdenī. Jo dziļāk 

tu to gremdēsi, jo 
dziļāk iegrims 

korķis.

Kāpēc?
Saspiestais gaiss 
glāzē izspiež no 
tās ūdeni. Tāpēc 

ūdens līmenis 
zem glāzes 

krītas, bet ap to 
-  ceļas.

N e t ic a m i!

i(£ e > mārīte!"

v iņai a izrāda  m 29 ’3  V a b o ,e -'"

" ^ b ū l t f ^ naaT
J|ļogatavolusies?"

Ar otru roku 
iekustini pirksta 
galu. Tas 
šūposies šurpu 
turpu kā diegā 
iekārts. /

Izstiep rokas 
pirkstus un 
vidējo noliec 
uz leju.

Šūpiņpirkstiņš



Vērtīgas lietiņas -  paša rociņām

C e La MVIRA IMOslepUMS

Četratā jūs varat pacelt cilvēku ar 
rādītājpirkstiem. Šajā aizraujošajā trikā 
jāpiedalās 5 draugiem vai draudzenēm.

Smagākais no jums, 
sauksim viņu par 
Ceļamvīru, nostājas 
uz grāmatam, 
kā parādīts 
attēlā, un

Stundu laikā aizmest draugam vēstulīti 
nav nemaz tik viegli, ar šī trika palīdzību 

tas būs vienkāršāk: tenisa bumbiņā 
izdari iegriezumu -  un tavs lidojošais 

ziņnesis gatavs! Pa spraugu iebāz zīmīti. 
Tagad tu vari to aizmest precīzāk arī no

lielāka

Pārējie nostājas blakus un paliek 
rādītājpirkstus zem Ceļamvīra 

pēdām un elkoņiem.
. I /

"Novietot tāleri stāvus nav joka lieta. Man nekādi 
neizdodas!" apgalvo vecais blēdis Knaps Makdaks. 

"Tīrais nieks!" paziņo Tiks, Tīks un Triks.
"Mēs varēsim!"

"Labi," saka Knaps. "Par katru 
stāvus novietoto tāleri jūs no 

manis saņemsiet 10 kreicerus."

Un viltīgais Knaps aukstasinīgi noskatas, kā viņa mazie 
radinieki saliek sūri grūti pelnītos tālerus.

Ceļamvīram spēcīgi jāizelpo. Četri cēlāji 
izdara 3 dziļus elpas vilcienus. Pēc trešās 

ieelpas visi četri vienlaicīgi virza 
rādītājpirkstus augšup, un notiek brīnums: 

Ceļamvīrs paceļas augšup!

Kāds tad ir Ceļamvīra noslēpums?
Īstenībā -  nekāds! Vispirms -  svars tiek 

sadalīts uz četriem cēlājiem. Pieņemsim, ka 
Ceļamvīrs sver 40 kg, tādējādi katram jāceļ 
tikai 10 kg. Un, ja runājam par vienu pašu 

pirkstu, tam nav izšķirošas nozīmes, jo cilvēks 
ar rādītājpirkstu spēj pacelt gandrīz tikpat 

daudz kā ar visu roku.

Tiklīdz Tiks, Tīks un Triks uzdevumu ir veikuši, 
Makdaks savāc tālerus un to vietā par katru izsniedz 

10 kreicerus -  tieši to viņš bija solījis izdarīt!

Aiz Dakburgas robežām šo spēlīti, protams, spēlē ar vietējiem 
norēķinu līdzekļiem, piemēram, ar 1 lata un 10 santīmu monētām.



Parbaudisim 
jauno formulu! Akhmm! 

Hokeidī, pokeidī, trill! 
Lai sjs putniņš 

klutu zils!

pgoioi

KO.SMO.SWi> E № A w a m * jji

Nlu labi, sarkans arī 
nav slikti!

KajDteini Zork! 
Ekrana redzama 

planēta Zeme!
Nepavisam! Luk, 
kas tur nak! -



Lieliski, seržant 
Kaksi] Organizējiet 

izluku grupu! /

Ko? Vai tad mes tūlīt 
. neuzbruksim?

Protams, ne! Kas zina, kadi 
zemiski triki šiem uz Zemes 

padoma! Mums jabut 
piesardzīgiem!

Paļaujies uz mani, 
kapteini Zork! Mes 

varēsim droši 
—uzbrukt! *

Vispirms tu ar diviem 
palīgiem izlūkosi Zemes 

aizsargsistemas!

Kas? 
Kas ta par 

skanu’ --

No tas puses! Es Ak, debess! ). ^  
Ko jus te m e kle jat?/ < 1



*% 7  „ Hmm! _ 
l Šķiet, es jus 

N^saprotjj]^

Esmu seržants Kaksis 
no Alfa Kentaura sistēmas!

Gribu uzbru... apmeklet 
s. jusu skaisto planētu! A

He, he!Jr gan puišeļiem 
dīvaina izteleī Un labļkostīmi! 

Bus ar ko paspeleties!

Nāciet man līdzi, kosmosa 
viesi! Paradīšu ļums savu 

V  Zemes iecirkni! ^ A .

Vispirms jus gribesiet 
__ ko ieest?

\v, / Nu protams! Aile, 
y  l super hops! Lai te 
^ ^ \J < a r s ta ^ u p a J o £ !^

O Ja ! Vai jums ir 
kada tipiska ze- 

> jr ie s  b a rīb a ?^

Vai tas ir ēdams?
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀA H R- P !



Es tev radīšu! Impērijas 
Kosmiskas armijas seržants Kaksis 

nav nekāds smieklu lauks!

/  . *w.

Nu, protams!_ ļ j  
Varbūt varu paradīt) 
v vel kadu jo k u ? ^ ,  /

Vai skaidrs?.

Cik grūti 
audzinams 

bērns!



Pagaidi !_Es tev 
palīdzēšu!

deviņi meneši! 
Monstrs!

Tad_ pasteidzies! Kamēr 
vel ir, kam palīdzēt!

Nekas! Es zinu laba- ) 
vko izeju nestunda! /

P 7 ------------------ ~ --------------------
^  /  Un tad Impērijas Kosmosa y/ 
m l Armadas uzbrukums sagraus V, 

šo smiekla pasaulīti! Hal Ha! J //,

— 4



Lenak, mazo_draudziņ! 
Man netīk berneji, kas 
ar bīstamam mantam 

-______rotalaias!

Viņa._.. pārvērtā manu 
supērkuper-megabjasteru 
par... kaut kadu dārzeni!

Hei! Kur cjan 
)azuda bērni? 
fei jau majas?

Vai, ja! Skriesim prom 
no šīs saules sistēmas!

' Ja jau iezemiešiemir 
šadas šausmīgas spējas, 
y nav ko domāt par j  

invāziju!

ko tur gausties! 
Es vismaz drusku 

pakavēju laiku, 
jacer, ka viņi 
neparbijas!

Ne! Jus, lēdija Mīma, 
šodien mums visiem 
loti palīdzejat!



Luk, kas!
Mana mašīna saplīsa.

Vai tu nevaretu mani izvadat 
pa veikaliem?

Cau, saulīt! Sīkie teica, ka 
man uz vietas jabrauc šurp! Kas noticis?

B_-bet pusfināls? 
Radīs uakburaas 
superboulingu[To 
nevar laist garam!

Protams! Tikai tu pats 
izvelies, ko laist garam 

Spēli vai mani?

Protams, 
tev... saulīt! 

Bet...
Labi! Te ir saraksts 
kurp man gribētos

Lec iekša! 
Kurp vispirms?

Uz skaistuma salonu 
dargais!Ārprāts, Deizij! 

Tu gribi mani par 
šoleri pataisīt!

Ja ne, tad ta arī 
lasaki! Droši vien draugs 
ietsmaidis man palīdzes!

Vai man piezvanīt 
17 viņam? mn
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Cik labi! Teļjuks! 
Noskatīšos spēli salona!

Hrrrvaimanu vai! 
Riņķoju ap kvartalu, 

mieģšjau nak! Kad reiz 
naks Deizija!!?

RRRRR!

D C D
3

Labak maksajiet,_kamēr auto nav aizvilkts! 
Un brauciet projām, pirms neesmu uzlicis 

______________jaunu sodu!__________ .

ta? Tad tas pēkšņi izauga, 
jus sakat? Labs iemesls, 

jaunais cilvēk!



Ne tik drīz - Nu re! Nemaz nebija ilgi, vai ne! 
Tagad brauksim uz cepuru veikalu, 

Gudrums Grauzis mani gaida

Nac šurp! Š īs spalvas vienkārši
Ilgāk nedrīkst stavet! K,apgaro jusu seju, jaunkundzi

Labi! Brauksim taču, Donald! Es neko

Bet, ja laiks beidzies

Ak, nac taču_, Deizij! Nu jau visas ir 
tt—w piemerītas! ]------- r p

Ak tu skāde! 
Nekas, iemetīšu 
—rvel sīknaudu!

Piedodiet! Šaja zona 
jamaksa ar vienu reizi 
7 Tada aparatūra!
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Donald, pasteidzjes! Samaksa un miers! 
Es nokavēšu pusdienas!

Hršššš!

Tavas pusdienas klus par vakariņam 
kamēr atradīsim stāvvietu!

Izlaid mani tepat!

Nu re! Nekādu aizliegumu

Savs labums ir. Vai jus 
nepabrauktu kur citur? 

Seit nedrīkst stavet!

Jums gan 
majas iet jautriAk, jus būsiet saticis kadu no 

maniem trīs brāļiem! Mes visi 
esam inspektori! ) Z l

Ko!!? Atkal tu!!? 
Tu mani izseko!!?



Koooo? Protams, es 
varu stavet! Te nav ne 

zīmju, ne dzeltenas līnijas! 
Nekur es nebraukšu!

HIKKÜ

Kur mans auto!!? Es taču teicu -  
nelieciet auto tur, kur 
celtnieki ber smiltis!

Jums ta, šķiet, 
nav pirmā reize

RRRRR!

Un k: ka l-lai to 
dabu lauka? Es varētu par 20 dolāriem 

tev aizdot Dakburgas 
ceļu daļas lāpstiņu!



Donald!! Ka tu drīkstēji pamest mani 
vienu un pats izklaidēties pludmale!!? 

Mašīna vienas smiltīs!

Daudz velak -

Nekādā 
pludmale es 

nebiju!

Ta ir vajašana!



Rimsties reiz!Stāt! 
Spārnus augša!

Labi nostrādāts!
Vai kads prot atsiet mezglus?

Arestejiet mani! 
Neterejiet velti laiku!

G
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Arestet tevi, puis? Par ko? Tu esi 
Dakburgas varonis! Apsveicu!

Tu noķēri brāļus Konusus! Viņi tēloja inspektorus ar viltotam
soda kvītīm!

Ak, mans varoni!
Parasti jau visj samaksa! 

Bet tu aizturēji biežus! 
Droši vien tevi gaida 

balva!

Man ir tev viena 
balva, Donald! Redzi, 

ko man iedeva Gudrums!

Biļetes?Mazliet velak Tu gribēji redzet pusfinālu 
televizora? Varbūt labak ej un 

noskaties finālu dzīvaja!

Jahuuuuu!
Šādas kvītis es labprat krāju!

Nu redzi, dodot citiem 
pats var dabūt, vai ne?'

/ f n



Mazo Vilcēn! Urrrr! 
Nac, padod roku! 

Man ir tik slikti! Redzu, tet! 
Kas tev noticis?



Man ir līdzeklis 
pret gaisa zagjiem

Kas nocels zosi 
tieši Lācim Bomim 

degungala! Sagriez lokus, 
apcep sīpolus, 

vilcēn!

Pirms viņš 
paspēj samiegt 

acis!



Pa ceļamEs noskriešu 
gar Lača maju!

A h a -  
pie viena 

tikšu gala ar 
musu spalvoto 

draudziņu!

HARRRRR!

Es tam caju zaglim 
paradīšu īsto vietu!

Salda atriebe! 
Un tagad pie 

> lietas!

Viegli -  ka 
atņemt konfekti 
 ̂ bebim! Ha!

SKVIIIK!
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m u

M IK U S
3io-m ājas pele
M ik ijs  p ie te ic ie s  
p ie d a lī t ie s  kādā 
fa n ta s t is k ā  
z in ā tn is k ā  
e ksp e rim e n tā . Kā 

r t a s  b ū tu  be idz ies, ja  
p a r M ik ija  labāko 
d ra u g u  nek ļū tu
d a to r s ,  nav z inā m s , nav z in ā m s

«  9 Q i  1 A L D S  P A K S
v Ārkārtīgi maza pīle 

/1. un 2. daļa/
D ona lds  apm eklē  
e tn o lo ģ ija s  m uzeju un 
a tk lā j  burvju a m u le tu s  
K āds  no t ie m  D ona lda  

* acu  p riekšā  s a p līs t ,  un d rīz  vien nabags  
I pam ana , ka s a ra u ja s  jo  d ienas , jo  m a zā ks

f  'fBVOGlB  J G JA F S
Pietura "Knaps Dūdotājs
M akdaka  kungs  no lem j p a rā d ī t  pīļu 
zēniem  savu lepnum u -  dzelzceļu, p a r 
kura  p re z id e n tu  v iņš  k ļuvis n e a tm in a m o s  
la ikos . Un labāka is  pa līgs  v iņam  k ļū s t  -  
p a ra s ta s  s k o tu  d ū d a s . . .

p a r a k s t īt  a  j u
LOTERIJAS 

LAIMĪGIE b

_  (ak, biēņas un nieki, p ro tam s!)

u r a  m i r l a


