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Nokāp reiz 
no koka, tevoc! 

Mums vajag tavu 
palīdzību!

Tēvoci Donald, 
aiziesim uz Etnogrāfijas 

muzeju!
Vajag taču izglītoties, 

cik var slaistīties 
apkart!

' #>

Vai tad tev nešķiet_ Ka pārcelojušas, 
interesanti, ka cēlušas ka sajaukusas ar 

dažadas tautas? citam tautam?

Redz, kur eskimosu 
stends!

Burvju? Vesels krāvums 
maņu un muļķību... 

Upsss!

OBANGANAS BURVJU LIKSTAS

Ei, kas tad tas? 
Pargatavojušas 
marmora olas?

Tulkojis Andris Akmentiņš

OBANGANAS BURVJU LIKSTAS



Vaimandieniņ! Es apgazu 
Obanganas podu!

Ja vien mazlietpastiepsc 
tikšu klai... Vaiii!

Vai tev ienaca prata, cik labi, ka tu nesaplesi 
nevienu olu? Katra maksa vairakus tukstošus!



Iesim prom atrak, pirms viņš atklaj, ka 
vienas olas trūkst!

Vai tu to nočiepi, 
tevoc?!

n

Protams, ne! Ta nokrita uz grjdas un apšlakstīja 
mani! Bet tad izkūpēja gaisa!

Loti savadi! em

Paldies par ielugumu, 
tas bija jaukas pusdienas!

M anļiekas šis gaļds un_kreslļir 
lielāki neka pagajušaja reize!

Tēvoci Donald 
sedi taisni!

Nostājies blakus 
tēvocim Knapam

Bet... bet... tas ir 
smieklīgi!



Ka tas var but? Es biju 
viena auguma ar 

Knapu!

Tu esi saravies
par 10 centimetriem!

A

Vai tu nesaķeri 
muzeja kadu 

bacili?

Hmmmm... Neparasts gadījums!
Jusu krustdēls saraujas, bet es to 

nemāku izskaidrot! Tapec nezinu 
7 ka tam pretoties!

Puikas, žigli! Skriesim pie daktera Kļapjauša, 
slavena spiritista, riebeja un pūšļotājā, kurš 

zina melno, sārto un citas maģijas! 
Vienīgi viņš var palīdzēt!

Tomēr

Vai tu tiešam gribi mani izglābt, Knap_, 
vai tikai ceri ko nopelnīt taja Obangana?

Atrak! Mums jatiek lidosta, pirms mana 
radinieka sīkas smadzenes nav _  

pazudušas pavisam! IŠ {

afiSSaS
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Jacer, ka vel nav par veļu noņemt lāstu' 
Donaldiņš saraujas ar katru mirkli!

Kuš! Kušš! Tik smuks 
mazulis un tik nenlīti

izrunājās!

Vai mus drīz 
baros?

Vai tu gribētu drusciņ tumītes, 
mazais?

Ne! Es gribu tonnu 
tumes, esmu 

izsalcis!

Ludzu, ieed, mazo draudziņ!
-<

Tas ir viss?
Jus mērdējat ļaudis 

bada!

Kad apēdīšu šo, 
atnesiet vel vienu!

Vai šis rijīgais puišelis ir 
iu s u  brālis?

Neka nebija! Tas ir 
musu tēvocis!

.
Pēc 3863 
kilomet
riem -

Stjuarte!!!
Atnesiet vel 
vienu šķīvi! 
Gribu est!

&  Nomierinies, tevoc! 
M  Tas jau bus sestais, 

visi uz tevi skatas!

Ko lai citu dara? Es palieku 
mazaks un mazaks, bet apetīte 

aug un aug!



Puisēns rija ka zļrgs, bet_ 
izskatas vel mazaks neka 
. , sakuma!

/  Atā>
Mums jānoīrē /skaistulīt! 
džips un citas N —  ^  

mantas! \ \(

Drīz 
vien -

Mums jašķerso lielais tuksnesis, 
lai noklutu Bakuma!

Mums jatiek tur 
pec paris stundām!

Ka juties, tēvoci 
Donald? Ja es vel saraušos, 

pazudīšu pavisam!

Tēvocis Donalds’

Man gan butu ko teikt tam sumpurnim, kurš zīmējis karti! 
PasKaties_, kads radiators! Tas ir bojāts, un es netieku 

tam klat! Mums 
vajadzīgs
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Paņem, te bus 
skrūvgriezis!

Turies, tēvoci Donald! 
Tu esi lielisks!

Un ta -

Labi nostrādāts! 
Malacis!

Vai tad nevareja pagaidīt, 
kamēr motors atdziest?! 

Es esmu pārkārsis!

Zeni, es paslēpšos mugursoma!
Ta mani paglabs no saules, un es nepazudīšu! 

Taču pieskatiet, nesaspiediet mani!

Ja, mums gan veicas! Vai, precīzāk 
veicas man. Drīz es bušu 

neredzama pīle!



Sargies, tēvoci Knapļjf Aaaahh!Huligāni! Viņi izjauca 
------ 1 svētkus!

Turiet viņus!

Grabiet viņus,
ļaudis! Viņi uzbruka 

Dižajam Builirn*

Ui! Man šķiet, viņiem 
nepatīk viesi!

Kalifa varda, 
stāviet!

Jus bargi sodīs!

Sekojiet mums,J p a|djes, ka izglābāt mus! 
svešinieki! /  g je Cj|veki likās visai nikni!

Ak jus, mulki! Jus aizskarat_Svēta Buiļa statuju! 
Jus gaida daudz bargaks sods neka

saplosišana puli! ____

2 . d a ļ a - 3 7 .  Ip p .



Esam 
labakie draugi!

Nemaz ar ne!

Strādājām 
kopa jau 
gadiem! _

Un luk, 
mierīgais iedzī
votājs, kurš arī 
dosies v iņ iem .

Doktors Griķis! Profesors B 
Snīps! Rūdītie zinātnieki, kuri 

Kungi, kopa japavada v 
Vai nejutāt nepal

1Ж Ш
mo-mūjtas pele

Pirmā diena jauno zinātnes 
sasniegumu era -

Labdien, Eiropa! Si irtiesa_ 
parraide no Bio-majas, kura 
izveidotapašpietiekama vide, 

vkas pati razo visu nepieciešamo! 
Šodien Bio: majas komanda dosies 

tur iekša uz gadu, la ļ veiktu 
eksperimentu! Luk, 

musu varoni!

_ un docents _ 
strādās Bio-maja! 

vesels gads!

Negribetu 
iejaukties, bet

Ja prese velas_ 
ielūkoties Bio-maja, 
mums japasteidzas!
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_ Datora smadzenes 
parvalda visu šo bušanuļ 

DRUGS-9000! Es to uzbuveju! 
Drugs paredz katru sīkāko 

ķibeli! Ar viņa “acīm” un 
'“ausīm” var sarunatieS 
jebkura majas nostūrī!

K-hmm! Vai žurnālisti 
vēlētos aplūkot Bio-majas 

lielāko brīnumu?

Hei, puiši! CeruLka jus mani 
filmējat no labakas puses!

Tas biju es, kurš te noleja 
mākslīgo okeānu, ierīces, kas razo 
vilnus, lai komandai neietu secen 

"  pludmales prieki!

Galvenais, ka udens 
ļzgaro no okeana un 

parveršas mīlos, mazos 
mākonīšos...

v--------------------
...kuri liegi nolīst par 

mākslīgo kalnu!

Protams, tam



Tapat es izveidoju šos dārzus, 
kuri neierobežota daudzuma sniegs 

mum saugjus un dārzeņus! 
Jabadojas nebūs!' a

Saules baterijas 
uz majas jumta notur 
ideālu temperaturu 
augiem! Savukart_ 

zaļumi nodrošina mus 
ar skabekli!

Un kadi bus 
jusu pienākumi 

Mikija kungs?
Vai... nekas liejs! Puiši baltajos 

svārkos veros, ka parasts radījums 
piemerojas stresam!

Lai notiek, 
kas notiek.Godīgi sakot, 

mac šaubas, vai 
netreneta būtne 

izturēs šadu 
noslēgtību!

Stunda X ir klat, 
kungi!

Laiksjums atstat 
šis telpas!

Ardievu!

Pfu! Preses klātbūtne 
bija tik jauka!

Ak tā? 
Dažiem ir gan!

Zel, ka reportierus 
nevar aicinat katru 

nedelu!

Nekas! 
Mums taču ir 

svarīgs darbs, 
vai ne, draugi?



_aiksj>alenam 
: talak. Ir 16. diena, 

zinātnieku triļotne 
g r im u s i pētījumos

VaJ Pludmale! 
Kads ūdens?

Nu ko, 
atgriezīsimies 

iie smaga d a rb a !^

Vai varu palīdzēt, Grīķa kungs?38. diena

It nemaz! Ko tads 
diletants var saprast?

Vai drīkst 
piedalīties, 
.profesor?

64. diena Baidos, ka ne! 
Tas ir tehniski 

komplekss 
process!

Nav šaubu! Jaunie novērojumi 
sniedz tadu baudu!

ļ 152. diena

Dārgie kolēģi!
Kads neizsakams 
prieks par musu 
sadarbību un 

komandas garuļ

Ja gan! 
Zinātnieku 

kopības ietvaros 
mes virzāmies uz 

ceļo mērķi!

Sveiki, puiši!
Drīkst, es 

piebiedrošos?

Izklaide 
pats sevi!
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Laiks jaalenam  
rit talak. Ir 16. diena, 
zinātnieku trijotne 
iegrimusi pētījumos

VaJ Pludmale! 
Kads ūdens?

Vai varu palīdzēt, Griķa kungs?38. diena

It nemaz! Ko tads 
diletants var saprast?

Vai drīkst 
piedalīties, 
.profesor?

64. diena Baidos, ka ne! 
Tas ir tehniski 

komplekss 
process!

/ 7 7 / T ^ tC

Vai es varētu ko līdzēt, Snīpi?102. diena

Sveiki, puiši!
Drīkst, es 

piebiedrošos?

Nja... Mes gan 
nupat jau beidzam

Nav šaubu! Jaunie novērojumi 
sniedz tadu baudu!

152. diena

Dārgie kolēģi!
Kadš neizsakams 
prieks par musu 
sadarbību un 

komandas garuļ

Ja gan! 
Zinātnieku 

kopības ietvaros 
mes virzāmies uz 

ceļo merki!

Izklaide 
pats sevi

17



...vai_ nevelies 
saspēlēt šahu?Protams, viņiem ir 

labakas nodarbes 
neka ķepaties ar mani! 

Vī. man ir tik skumji! 
Varbūt tas ir tas stress, 

par kuru viņi runaja...

Atvaino, 
Mikij...

Jau 58 364 reizi pec 
kartasļ Tad saksim 

vel vienu!

M ats! Nedomā, ka veļos uzbāzties ar savu 
viedokli, Mikij, taču mani novērojumi 
liecina, ka tu te icam i tiec gala ar 

noslēgtības sajutu /

273. diena

Vai, paldies; 
D rudzin !„

Griķi!!! Ka man noriebušas 
tavas netīras zeķes visos stūros! 

Te tev nav veļas punkts!
...daudz labak 

neka viens o trs !



351. diena -  
____ ___

Jums abiem nekad nav miera^.. > 
hehe... nepārtraukti. „h e . . . ju s  

graužat nagus! (Gulkt!) Jus nesaprotat, 
ka es varu sajukt prata no ta??N

Ha. ha!
He, he! Hu, hu! 
Vienīgais veids, 
ka tikt vaļa no 

nelaga 
ieraduma...

Lieliski! Kurš lietoja 
manu zobu birsti!?



Kas viņiem 
tur lecies?! lešu, paskatīšos, 

kas tur par kņadu!

Tie trīshalati 
atkal ķīvējas!

Pats laid, 
»upaskats!.Laid mani vaļa, tu, putrasprāts!

Rrrrrrrr!

Ak,
Dievs!

Abiem jums 
nav ne plikas 
smadzenes 

paurī!

Es šeit 
esmu pats 
gudrakais!

Šie prastie 
lauki ir stulbāki 

par manu halatu!

Nekad vairs
ar jums kopa 
nestradasu! Labi, bus 

reiz miers 
no jums!

C
 Nekas! Gads_tūlīt beigsies! 

Nekas cits vel sliktāks jau 
vairs nevar notikt!

m



...un pats Jaunakais. viļņu ierīces 
sajukušas prata ļ Milziģs cunami 
vilnis bus klat pec ... v a i! ... pec 

10,8 sekundem!

iVaimandieniņ!,

Ārkārtīgi spēcīgs mitrums sūcas ^
mājā no ārpuses. Veidojas lietus <<

mākoņi, okeana līmenis pieaudzis ci 
vairakas reizes!

Not'ikusi liela nelaime, Mikij! Gandrīz visas 
sistēmas atslēgušas! Esmu bezpalīdzīgs! 

Un tas vel nav viss...



Cik spējat, paķeriet 
līdzi augļus! Aši! Kāpiet kokaļ 

Drudzin! Ko tu vel
spe'j vadīt?

Ūdens

Tikai saules baterijas 
un ventilāciju!





26

Uzmanību[Nakama pietura 
“Drosmīgais Dudotajs” !



...kad es ierados nometne, 
pie dveseles man bija tikai dudas 

un velme strādāt tik smagi, 
lai reiz kjutu par dzelzceļa

prezidentu! ________

Tu! Dzelzceļa 
prezidents? 

Hahaha!

Es biju jauns un naivs un 
origadierim ta arī pateicu, un 

visa nometne par mani 
smejas!”

Man iedeva darbu, 
par ko es biju Joti pateicīgs., 

taču pec aazam stundām 
N. par mani smēja vel vairak!

Kapec?

Šim vardam ir sakars 
ar mani!

Pec pusdienām nolēmu 
iepriecināt darbabiedrus 

ar nelielu skaņdarbu -



Lai tu ar savam dudam 
turētos zabaka _ 

sviediena attaluma 
no nometnes!

Man uzticēja citu darbu 
izlūkot naidīgos 

indianus.

Ņem līdzi šo ezeli, 
v iņš jr parak stulbs un _ 

no mūzikas nebaidas! Nu!

Viņš neteica, ko iesākt, 
ja  ieraugu kadu indiāni!

Nu, ezelīt, 
mums jaatpušas!

HJUUU-IIIIIIIIII!



Miers, labi? 
Nakamreiz 

dziedāsi tu, 
labi?

Dumu signāli! Ai! Signāli atkartojas!

Indiaaaani!



murgot!Nevaja
bezNebaidi lau ļeg

jd i
as

tagadUn pazu
sejienes!no

Var jau but, ka 
brigadierim taisnība! 

Neviena indiaņa!

...jo spelet es gribu, 
vel balaai vienu no manu 

senču zemes miglainajiem 
līčiem spelet nu gribu es!

GHRRR-
MHRMHR! Ak vai!

Tomēr pietrūkst man 
muļķa lopiņa! Nav neviena 

kam paspēlēt!



Vai! Varbūt es tikko 
dziedāju... e, spēlēju savu 

gulbja dziesmu!

Pagaidiet, brāli un masas, 
tūlīt pile jums nospēlēs 

kaut ko no savas 
vejasomas!______



Vai! Tas taču 
brigadieris!

Viņa dej pa musu 
medību laukiem grab 

bleķa kumeļi!

Izlūki atgriezušies 
ar gūstekni!

Luk, balģīmju 
vadonis!

BLUSS!

Viņš gan bija ļauns 
pret mani, tomēr es viņu 

izglābšu!

Un naktī

Atļaujiet ziņot, ser! 
Skauts Knaps 

Makdaks!

Esi brīvs, un 
atbrīvo mani! Nac! Skaties, kur taciņa!

Reiz dzirdēju 
piesmakušu koijotu, 

bet šis ir daudz sKalaks! A llllll -  VAIVRIllIllll!



VUĀUUU!Celieties, trauksme! 
Visi šurp! Mums ir viesi!

Vai! Indiāņu 
uzbrukums!

Re! Rokas drezīna! 
Paldies laimīgai 

zvaigznei!

Augša! Leja! Augša! 
Leja! Atrak! Atrak!

UUUL 
UHUHUUU!



Aaaaa!_Bu_rvīgi! 
Nospēlē velreiz!

ŠRIIIIIJEEEJIIII!

Auuuuuu!
Aiaiaiaiaiaiai!

Pajauta, ko viņi 
vēlētos par to, ka 
mes turpinām celt 

ceļu talak!

Un svarīgi bjja tas, 
<a mani lecela par 
dzelzceļa preziden
tu, un ēs un mani 
radi var braukt šeit 

bez maksas!

Protams, viņi mani ķircinaja, 
kad biju jauns piltīnis, un mani 
sauca par Misteru Prezidentu, 

taču tagad viņi to saka 
.__  nopietni!



Skat!
Tas taču 

tēvocis Knaps!
Tad tapec viņi 

sauc šo vietu

par Drosmīgo 
Dudotaju!

Viņiem ir īpaša pikanta 
ceremonija... jo sevišķi, 

kad es atbraucu 
ciemos!

Tieši ta! Par godu 
manam varoņdarba 

pirms daudziem 
gadiem!

To sauc par 
“Miera Dudu apli” !

Ak-vai!
Tikai

nesaki...
111111111E E EJ ĀĀĀĀO U U U U !
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Lļen lauka no somas, 
tēvoci Donald [M ums 
vajag tavu palīdzību!

jj

J lD K ilR X iB t  M B C S B A  r i k *

Es gribu, 
lai izsauc manu advokatu. 

Dakburaas konsulu vai 
pašu kalifu! Man ir 

tiesības...

Pietaupi_vaimanas ritam, 
vecais pīļtēviņ! Rīt tev tas 

nodēres! He-he!

« i

Mēģini nočiept _  
kamēr vel sargs

Puff! Nu ko, Guliver, 
tu dabūsi trūkties!

ju
-tr

.. %
■



\  Mums jadabu vietejasdrebes! 
$) Citādi mus atkal pazīs pulī!

Vai tur ir arī mans izmērs?
Vai es varu kadu uzvilkt? 

5 ^ "

Vai drīkstu piedāvāt 
šo mutautiņu? Ha-ha!

Mums jaatrod kads 
_ transporta līdzeklis! 

Jatiek projām no pilsētas 
cik atri vien var!

Skat! Kamieļus 
neviens nesarga! Pec

brīža
Cik labi, ka viņi atstaja mums 

mugursomas! Mums vel ir
pārtikā un karte! J



Es neesmu sienāzis!
Ne! Neliec mani še it!^



Tūlīt laidiet mani 
lauka no kastes, 

vai dzirdat?!

~ 7  ; ~
/ Neuztraucies, krustdēl! 

Tev pašam bus labak!

Šķiet,
tuksnesis

beidzas!
Jaatstaj kamieļi tepat un 

džungļos jaiet kajam!

Jacer gan, ka mes ejam pareiza virziena un 
nokļusirn Obangana laikus!

Es raizējos par Donaldu -  
viņš turpina sarauties...

Viņš vel aizvien ir kastīte, bet tuvakaja laika 
var pazust pavisam!

No rīta -



Mes esam 
lamatas! Palīdziet mums!

Hik! Neizskatas, ka tas tur 
grib mums palīdzēt!

Balas pīles_, ka jus iedrošināties līst 
svetaja zeme?! 7

Mums ļoti žel, kungs! Mes nezinājām

AĀĀĀĀRH! Tikai Obangas Karaļa kalpi 
var te nakt! Parejie tiek atbilstoši 

bargi sodīti!

Ar veciem jokiem mani 
nepiemānīsiet!Tūlīt uzbruks!

Sargies!
Tev aiz muguras 

liels merkakis!

V  Vaaaaa...! RRRRRR! Muksim, 
kamēr vini cinas!

_ Ne! Mums viņam 
japalidz! Viņam draud 

briesmas! >



VURRRĀ!
Ak-vai! Ta nebija domāts! Velns! Tieši tagad tam 

vajadzēja notikt!

Varonīgas piles! Jus 
briesmasglabat manu 

dzīvību! Ka varu palīdzēt?
Un ta -

Ka veļaties! Iesim, 
pirms mērkaķis ir pamodies!

Klat esam, drosmīgie ciemiņi!

Fantastiski!
Mes paši to nekad neatrastu!



Ak, nav par ko, 
damais krustdēl! 

Tu... nesen 
kaut ko teici 
par naudu, 

vai ne?

Paldies, 
tēvoci Knap! 
Bez tavas 
palīdzības 

es šeit 
nestavetu!

Urrra!
Uzvara!

Ak, dārgie! Mums 
jāpasteidzasfJusu krustdēls 

gandrīz pazudis!
Noņem burvju 
lāstu manam 
krustdēlam!

Ak, dārgie! Mums 
jāpasteidzasiJusu krustdēls 

gandrīz pazudis!

Es, Obunguls, Obanaanas 
valdnieks, par sava dēla 

izglabšanu gribu jus apbalvot! 
Ka varu pakalpot? ____

Noņem burvju 
lāstu manam 
krustdēlam!

Spārnotie 
draugi tiek 
aizvesti pie 
karaļa -

ļ Neuztraucies, es viņu tūlīt p_at_ 
rdabušu atpakaļ normālā izmēra!

Palīga! Monstrs!Labakais 
zintnieks 
gatavs 
darbam -

Burr-burf-bladam!ONKULIBONKULI!iba-Kazabba-Kazamm!

Ak, nav par ko, 
damais krustdēl! 

Tu... nesen 
kaut ko teici 
par naudu, 

vai ne?

Paldies, 
tēvoci Knap! 
Bez tavas 
palīdzības 

es šeit 
nestavetu!

Urrra!
Uzvara!



Velak, atpakaļ Dakburgas 
Etnografiskaja muzeja -

...un tad Obanaanas Y  Protams^Makdaka
karalis mums uzaavinaja kungs! Tas ir retas
šīsrelikvijas, kuras mes relikvijas, muzejs loti

vēlētos pārdot muze- veļas tas nopirkt!
jam! Mes noteikti ----------------------------- ■
varam vienoties ]  /p C \

par cenu! /  p g fiS  Ķģmfo 0

Re, kur tie ir, burvīgie 
Obanganas kos... Opa!

Mums ir ari daži 
ceremoniju kostīmi! 

Krustdēls tūlīt atnesīs 
no mašīnas...

Vm! Tas šķidrums 
trapīja man!

Briesmīgi!
Tu atkal atlaidi lāstu!

Tu jau nemaz nepaliec mazaks. 
u m  tēvoci Knap!

Es negribu palikt mazs! 
Es negribu pazust!

Tu paliec ) Deviņi pērkoni! 
lielāks! I  Tā ir!!'
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( 95 $! Par 
Y  ko? Zaglis 
1 tāds! Es 
) pats to 
varu izdarīt ̂  

oar 15 $! V

iMan šķiet, ka tas izmaksās 
95 dolārus, ņem ot vērā 

7  m ateriālus un 
|| ( j  j V  atsperu 
I I I  āL  Vnom aiņu! T

DA RBARĪKI DĀRZAM  
AU DU M I

Es vēlētos uzzināt 
cenu krēsla 

pārpolsterēšanai!

Visu veco 
nost!

d a r b a r ī k i  d

AU DU M I

Pārmai - 
nīsim 

atsperes!

Nu, parēķināsim...
: dolāri par materiāliem, 
-5 centi par nagliņām, ^  

15 centi par auklu, J 
ietaupīti... T / ' Ž  

■' dolāriminus 15 N / ^  
*>lāri 40 centi...

j ____ <4>



īlizlaidums)

J Ū li jS  /1997(3)

Sēdi augstu! v
D ona lds  no lem j p a r  k a tru  ,V T ’V ^  ļ

^  cenu k ļū t  s lavens. M ā sa sd ē li - 2 ^ -  |
f  g r ib  v iņam  p a līd zē t un iz ta u jā  zva igznes p a r i  
' viņu p irm a jiem  so ļiem  ce|ā uz s lavu. Taču d iez
ļ vai t e  b ūs  kāda g a ta v a  recepte ... ļ

( 1--------- --------------  —. ------------------ -v — ---------- -~ t r r . ______ Q

Jļ? MAZAIS VILCĒj
TV pusdienas

rrJ ^ .Ļ a u n a is  V ilks g re m d ē ja s  seno  grieķu 
ļ p ieredzē, lai ie tu rē tu  p u sd ie n a s  no 
\ s ivēn tiņ iem ... Kā jū s  d o m ā ja t,  a r  ko t a s  beidzās?

DO\ JAL9S DAKS
B īstam s jebkurā ātrumā

Laim e no s ka id rā m  debesīm ! -  lo te r i jā  v in n ē ts

s u p e ra u to m o b il is !
~ T om ēr v a d īt  šo  a u to

D ona ldam  iz rā d ā s  
B s H h  ļ ī s t a  supe rp rob lēm a..

M I K U S  e i ā b ē j o d s

Jau  kopš bērnu d ienām  S p ru k s ts  , 
i r  s a jū s m ā  p a r p o p u lā ro  k inovaron i [ 
Cilvēku -  Odu. Nu l ik te n is  lem j viņam  
pašam  ie līs t  Oda ādā...

(ak , b lēņas un nieki, p ro ta m s !)

r  i
J f i / j p  -  P # $ ^ y a  P s i k s j  

ils lm ia»#  diena» A lf ļpē@ tās  
t u r p i n i #  i s n i l s  u / j  g r t e e l n i š

I Jaunai# lum ii# — — —

\ o

3 > E Z . S > ? t E i A Z . E  

Kur deguns rāda
f3runo ir  p a la id is  raķe ti!

ku pusi?✓a i u z ru

m m ® m m

J  -  ļ ip  lip tirrrkš! -
i k ā  tā rp iņ i, tād i k ā  v ē ž i v a i 
ni, v a i puķes — tieši no /n^

f D E T E K T I V M I K L A

tā d i  
putni
d eb es īm  v a i no  zem es , 

v a i p a t  no ā d a s  

Tev sprauksies  
ā r ā ,  jo  tie būs 

tā d i -  a r  līm īti! -


