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Es parbaudu jauno Makdaka 
.sporta piederumu kolekciju, krustdēl! 
Sis skrituļslidas, manu zen, ir jaunakais 

modes kliedziens...
Kāds pārsteigums, 

tēvoci Knap! Ko nu tu dari?! 
Vai tev nešķiet, ka esi parak 

pieaudzis sakārnis, lai 
šita spēlētos? .

yqi37o

..kliedziens gaisa 
akrobatika?

AAĀĀĀĀĀĀĀKJ! UFFF!

Telefona dienests 
Hallomatcom

r r -— N kungs!

Varbūt turpmāk tomēr 
uztici parbaudes 
kadam citam?

Mmm! Varjau but! 
Tieši šobrīd mani 
vecie kaulļdomā 

tapat ka tu!

Ak ta? Nezināju, 
ka mans telefons 

saplīsis!

Tulkojis Andris Akmeiītiņš



Ak, tikai kartēja 
parbaude!

Un kartejais medinajur 
nočiept tavu faimes 

^  naudu! Ha! Ha!

Hip hip! Roka ir! 
Mana būsi tu!

OOOOOOH!

'/MM



Nedaudz 
velak - Tas ir izgatavots no sprādziendroša 

aviomateriala! Un šis_atslēgas šifrs ir 
tik viltīgs, ka uz musu planētas 

nav neviena laupītaja, kas 
------- sPetu t0  uzlauzt!

f  Pieņemiet 
darbu! Jus tagad 

esat laimīgais 
Neuzlaužama 

Ciešsledža 
īpašnieks!

Tas ļr visu laiku 
^ labākais seifs! t

J  Lieliski!
—  Izklausas, ka tieši 

tas man vajadzīgs! 
Palaidiet, es tur ielikšu 

laimes naudinu! r

Burvīgi!
Un tagad es parupešos 

par saplēsto stiklu!
Ak! Ši-šifra 

kombinācijā!

Varēja but vel sliktāk! 
Daudz sliktāk! Vina varēja 

aizšmaukt ar manu 
) naudinu! n— i—

v _ Nu man reiz pietiek!
Sita nelaime jau bija par traku! 

Tūlīt pasutīšu jaunako, 
burvju mākslās — f ļ

brīnuma cienīgo,n fr^  
zagļudrošo \ J ļ )  

seifu sava
kabineta! £

Eh! Viņajjan 
neizskatijas 

lāga!

Inka minka drjlli dru, 
kājiņ vējiņ pūt! Un 

mazas zaļas vardītes 
gar acīm leka,

^  ha, ha, ha! r-r-ar

Pec tada kritiena būs_ 
liela laime, ja vina vļspar 

atjegsies! Es labak 
izsaukšu ātros! ^ Kap nu 

iekša, darga! 
Pirmo reizi 
redzu tik 
slimīgu 
burvi! ^

Pasteidzjes, 
krustdēl! 
Jaatņem 

laimes nauda, 
pirms vina 
atjēdzas! j



I t M jm u L  Bailes 
^  IELEJA IM  ( piemalas, 
v krustdēl! (

(  Ja tev kas _ ^
_^ —nk.1 D°tiks> e§ atradīšu
m  Ietāko... e... labako
S  ārstu visa
S I* L ? S ^ K y  Peseta! r ļ

Tu doma, ka 
_mums,to_ vajag, 

tevoc? Šitāda vieta 
mums var apgriezt 

kaklu!

KUSS! Vai nezināt, ka šaja vietā 
ikviens labprat apgrieztu 
m  kaklu Knapam 
i \ V i  Makdakam?!

.

y ------ Mmja...
Amurgalva! Kāds (  , . . Kaut kur šeit, 
no tā labums, ja es \ , .kriminālajā vide, jabut 

tai netieku klat?! ) kadam kramplauzim.
_ V  kas varētu uzlauzf

f ļ  manu seifu! ļ 
X / / v  —  ( Mums viņš '
O  ^ « S f e p  V  jaatrod! >

Ak, ko tur tik daudz! 
Vismaz naudina 

drošība!

kas viņam 
cits atlika, 

muļķa puika!
Bet pardevejs 

teica, ka seifs ir 
neuzlaužams!

Vēlāk

Kads suns jums te 
meklejams?!

Turpinājumu lasi 10. lappuse!

Āāāāāā! N-nēēē! 
Papīrgriezejs!

I



seifu! Vai brīv
prātīgie ir? ļ

Liecies miera, pīlīšpūtej! 
Pat maza bērna spiedziens 

tur netiek iekša!

Neiespejami

Mums 
japasteidzas 
k krustdēl! <y  Kur 

viņš ir?! 
Kur dzjvo 

pensioneti 
zagli?!

N-ne, tēvoci Knap! 
Par ceļgaliem gan! 

M-man notirpušas kajas 
no iesanas!

Vel viens interesants 
gājiens - Vai nebaidies par savu 

kakliņu, krustdēl?!

Izskatas pec vienas 
kārtīgās pekles dzertuves!

KIBELLA
VERDE

Neiespejami

y  Kur 
viņš ir?! 

Kur dzjvo 
pensioneti 

zagļi?!

Liecies miera, pīlīšpūtej! 
Pat maza bērna spiedziens 

tur netiek iekša!

Taisnību sakot, 
man ir Neuzlaužamais 

Ciešsledzis!
Tas ir...

Varbūt vienīgi slavenais Bruģa Ernijs 
varētu to paveikt! Bet vļņš jau tik daudz 

sazadzis, ka aizgajis pensijai

Cik man zināms, viņs devas uz 
leģendāro Biežu Paradīzi, kas 

atrodas kaut kur Fitobungas
džungļos!



Ei, gringo, 
labas dienas!

Ko varu _ » 
palīdzēt?

Atfculdi viņiem ar to pašu 
Šeit visus var turēt 

aizdomas!

Uz mums raugas 
tik aizdomīgi, 
tēvoci Knap!

Ja gribat uzzināt __
ko vairak, tiksimies 

pavarte pec slēgšanas!

Es mekleļu kadu 
delieti, kurs devļes 
uz leģendāro Biežu 

Paradīzi!

Klusu! Pie joda, 
turiet mutes!

Velak Eh!
No barmeņa 

ne smakas!

Lai nu paliek! 
Dakburga, te 

mes nākam!

Pst! Kāpiet misene!

Uhh! Vai jums, čaļi 
dzīvot apnicis?

'•VXN-ÿ

Patiešam ir tada \  
ežu Paradīze, taču ir \  /Biežu Paradīze, taču ir \  /  Ta ir kolonija, 

loti neveselīgi par to kur veiksmīgi zagļi
runāt skali! r~ \ pavada vecumdienas!

Svešiniekus tur nemīl!



Varbūt tas tev 
palīdzes pateikt?

Kolonija atrodas divsimts kilometrus L __
uz rietumiem nodžunglu pauguriem 

Sjerra Madonna! Stas'ta, ka ,— ^
ieeja esotpaslepta /  Pietiekami 

kada ala! ) neprecīza 
a  l adrese, man 

----- > (— ■—  ( šķiet! .

Nakamaja rīta
Ko tu domā 

par šo džipu, tevoc? 
Labs ceļojumu stils, vai ne?

Labi, labi! 
i Esmu 
1 paņēmis 
visu, kas 

vajadzīgs! 
Braucam!

Pec dažam 
stundām - Nav nekāds brīnums 

zinot, cik maz pulu 
tu velti darbam]

Karsts! 
Esmu §lapjš! 

Nekad vel nebiju 
ta svīdis!

Kas tas?! 
Es dzirdu 

skanas!

Ta ir 
džungļu 

dzīve!

Eh! Cik labi but 
blakus draugam, 

pat ja tas nav tavs

Ak, svētais vakarfrī! Tu ta neteiktu 
ja palūkotos uz tiem briesmoņiem 

aiz muguras! ,

v Bandītiļ Pedāli grīda, krustdēl! 
Sitiem ir tads paskats, ka vispirms 
tevi apēdis un tikai tad prasīs, 

kas tas bija!!! r —



Atrak vairs nevar! Tūlīt es_
— ļ  izmīšu kaju cauri grīdai!

y  „ Atrak, > 
Sumaher! 

Spied pedāļus

Kura?

Fu! Knapi 
apbraucam!

Lieliski.
krustdēl!

Super!

Ha! HaJ Ha! Skaitiet lūgšanas, 
pileni!_Jus esat iekrituši 

neželīga Emiliano
Enduro_ V '

^  ķetnas! JhJk Ķ ju .'ffi

Izdomājiet ju t j \ \  V
neiedomājamas 

mocībasLviri! Es gribu zināt, 
as padarījis šos gringo tik neprātīgus 

lai klīstu pa šiem noziedzīgajiem 
— novadi em!  J

VAI!!!Mes, ja gribat zināt, 
dodamies uz Biežu 

Paradīzi! _





Patiešam, 
es teiktu, 

tas ir acīm 
redzami!

g o d ī g i e m
CILVĒKIEM
SLĒGTS

Ja, esam 
uz pareiza ceļa!

IEEJA
TIKAI

N O Z I E D Z N I E K I E M

Debess augsta, kads skats! 
Tas ir kārtīgās pieczvajgžņu 

melna tirgus septītās
debesis! r - ------- -

Ak, manas bunduļacis! 
Visus šos gadus ēsmu 

darbojies nepareiza 
virziena!

KAB1N0 MONTĒ BANDITO

ļn n n n n n  i

Hei!
Kas tie tadi?! 

Neesmu nekad 
tādus redzejis!

Ķeriet
viņus!

Kas jus esat? 
Ko gribat?

Esmu nācis 
pie Bruģa Ernija! 
Man ir interesants 

piedāvājums!

Es esmu Bruģa Ernijs! ^  
Puksti nu, ko tev vajag!



Un ta -
_______  Kāpēc gan

man butu 
japamet mierīgā atpūta? 

Man naudas pietiek!

Bet tu vari apzagt 
Knapu Makdaku! Viņam 
ļ ir neuzlaužams_seifs!
1 Tasiik ir izaicinājums, 

Ernij! Padoma 
par to! r

Tas ir jaunais Ciešsledzis! 
Ražotaji apgalvo, ka šifrs 

esot parak sarežģīts 
noziedznieku prātiem!

Mm! 
Ak tavini 
>i runa?f

Pēkšņi- . ,J=! £ ieat
nav biezi! Tas ir

-------------------  pats Makdaks r
un viņa paraugkrustdelinš! J

Drīz -  /  Šurp! Un nesāciet )
/  pateikties! Lai citi doma. ka J  

es jus_piebeidzu! 
v Un vajadzētu arī! (  j ā  jau es 1 

Tacu es nespeju atteikties V domāju1 )  
no ta seifa! /(

Ja turēsi ciet_ 
savu muļķīgo knābi 
tad nodzīvosi tjk ilgi 
T? lai to uzzinātu!

K-ko j-ius 
darīsiet ar 

mums?

Vēlāk
Jo atrak, jojabak, 

Ernij!

Un tagad žigli!
Mani vel aizvien ker 

visas pasaules policijas!



Dažas 
stundas 
aizturot 
elpu -

Labi, es jau esmu gana
izklaidējies! Nu es iešu!Ak, laimīgā 

diena!

Miljons 
/  paldiesu tev, 

Ernij!
Fūū!

Tas bija L. 
grūts darbiņš! 

Uh, tas bija 
grūts!_Bet es 

vienmer esmu 
stiprāks par 

seifu! _

Tad jums tūlīt bus vel nemīlīgāk!
He, he, he!TRINKPAGALAM 

logu tīrīšanas 
dienests!

„ Istaja brīdī! 
Šis caurvējš ir 

tik nemīlīgs!

BĀĀĀĀĀHJSKLNCSRRRR 
V ī ī ī ī ī ī ī  HRKŠTVNGHJ!UUUUUUUH!

BUUUĻJĻIl
HUHUHUUU!

BUUUĻJĻL
HUHUHUUU!

V ī ī ī ī ī ī  1111111 IK! 
AIMANVAIMAN 

VAIMANVAIMAN!



Brrrr!
Si ir visaukstaka ziema, 

ko atceros! Oi, nevar ciest! Ja tu butu vasara _sagadajļis_ 
malku, tagad viss butu Kartība!

Zini, es iešu uz sivēnu maju 
tur vismaz ir silti!Tas taču ir darbs!... 

— 7 Darbs domāts 
mullam!

Pie siventinu 
majas -

Nu, ko es teicu? Ha!
Gan jau es pratīšu izvairīties 
_  no darba!

_ Ak ta ... Ja jau pie siveniem ir silti, tad tur 
jabut daudz 

malkas! } i Ķ  V-



' V  /
v .  ( Zinu! Dumjais Lacis 

Bomis, luk, kam
(~ f p ------ 7 malkas bus

> \ y ^ C \ [  papilnam!

Un vilks iet bledīties 
vei vienu reizi -

Ha! Paķeršu malciņu un 
bušu jau prom, pirms viņš 

attapsies!



Kas ir, biedi? Atdod manu malku!

Velak, kad Mazais Vilcēns 
iet majas -

Bet... es .„ visu 
sadedzinaju!

VI! No kurienes 
nak šitāds lacis?

T-t-t-t-aisi dur-durvis ciet-t-t!
Neredzi, es sa-sa-salstu?!Kas šeit noticis?



Kur gan ir šie burvjuvardi?
Un kurš idiots iedomājās likt 

katrai raganai izcept torti Maģiska 
Raganu Roida lejas ballei? 

Ceru, ka ta nebiju es!

BUKAMM

‘Vecu zeķu paris garšvielam, tad 
dažas burvju vārsmās...”

i B U R A M M !

Un, kad burvju vārsmās 
pateiktas - Puff! Vismaz izskatas jauki! 

Jacer, ka tikpat jauki arī garšo!
Ak ne! Vai

______ Xtiešam manas
_ kulinārās spējas ir tik 

vārgas, ka nevaru pat 
torti u zb u rt? ___





Nu labi, tu varbūt neesi Jiela, 
bet vismaz pašas taisīta!

Ak ne! Viņam visam ir tik milzīgas tortes!

Mazliet velak Vā! Re, cik viņai milzonipa 
torte! Tad jau viņa uzvarēs!

Pec vaļrakam 
receptem - Kapec gan Korku Ville nevareja uzrīkot 

vienu kārtīgu zviedru galdu?



Par mums visi smiesies!
Ko lai mes... Ei, kas tad tur brauc? Re! Tortenieks!

Šķiet, ari es tomēr dabušu milzīgu torti!

Ludzu, man tadu torti ka ši liela!

Ka tu uzdrošinies man uzklupt!
Un tortes man vairs nav, tikko pārdevu!

Jacer,_ka viņam tikai kastes 
jjija  milzīgas, bet tortes -  sīkas! /  \  \

X Trakā vecene! ^ '\S ** $





Hmm! Ir grūti izlemt, negribu, lai tas izskatas 
pec šmaukšanas. Tacu es uzvarēju!

Vai ta ir torte vai gaisa balons?^ 
Nu, vismazes nebušu 

_______pedeja vieta!_______>

PLAKS! PLĪKS! SLAKC!

Beigas lasi 30. lappuse!



Ja tortes tas nav pašuceptas, 
lai atklajas šis viltus slēptais!

Man ir liels gods 
pasniegt man šo 

S mūžīgo ielugumu 
uz...

Pagaidi brīdi! Tu 
neizmantoji burvestības, 
• taču tas nenozīme, ka 

tu pati to gatavoji!

Ka tu zināji, ka 
viņa pati bleaas?

Es droši vien bušu netīšam 
paķērusi burvju miltus!

Vienkārši! 
Viņas torte izskatījas 

ka uz maiznieka_ 
mašīnas uzzīmēta!

Es! Es! Esmu 
bada] Tai jagaršo 

labak, neka ta 
izskatas!

N-ja, Mīma! Ta ka tava torte 
vienīga palikusi vesela, tev pienakas ši balva!

Varbūt tagad iedzersim 
teju? Ir tacu tējas galds! 
Vai kads neveļas torti?

URRRĀ!

Phe! Neka! Ta garšo 
vel sliktāk!

Hikk! Vai neesi pārsālījusi artam 
_____  zeķem?



Tas pat nebūs grūti, 
ja jau viss bars ir aploka!

Cik labi, ka piekritāt 
pieskatīt manu ganampulku 

kamēr bušu pilsēta!
Bus labi, Sem! Spruksts veļas 

uz brīdi kjut par kovboju!

Cik iespaidīgs 
__skats!Viņš taču ir un ir gudrs! 

Redzi, Mikij, darbs ar 
govīm man ir asinīs!

Bet tagad 
nac tuvāk 
pie aploka 

un iepazīsties 
ar parejiem!

Kas, pie joda, te notiek?Varbūt, ka vini iemācīs 
jaunus trikus tev pašam!

Vai! It ka pats 
nelabais skrietu 

mums virsu!
MUHUU!



UļiL. Kas te notika? Kads
spēlēja hokeju ar _______

manu galvu! \ ļ

Vēlāk
Šķiet,_ 

kads mus 
apdullinaja!

Ka gan varēja pazust viss ganampulks? Nabaga mazulis! Viņš 
ilgojas pec savas 

maminas! I '

Hmm!

uuuu!

Nezinu pat, 
no kuras puses 

sakt meklet!

Minnijas_ 
ķiršu torte butu 
vieglāk atrast 
ķirsus neka 

aploku!



Kaveties 
nav laika

Leksim zirgos 
un sekosim 

viņam!

Viņš_ atradis 
pēdas!

Mums vajadzīgs dzinējsuns! 
Vai pat dzinejtelš!

Ved viņu _____________
šurp! F

Mes jajam jau stundu^ Mikij, 
varbūt tas ir tikai kadas mezapeles pēdas!

Varbūt tas ir 
Mežaspruksts, bet
ta ir vienīga cerība!

Ei! Nelien tur! Man pietiek piedzīvojumuLieliski! Vispirms mes pazaudēja 
ganampulku, tagad pazuda 

£“7 — ) n  arī Smalkais!
Man šķiet, viņš_veļas 

mums ko paradīt!

ļrv-~m :MUia

Slepena eja!
Kads noteikti neveļas 

lai mes to atrastu!

Viņi nezinaja, ka 
mums ir tads 

pēddzinis ka 
Smalkais!

Lieliska vietiņa 
slēpnim!

Ja te butu bijis kads 
sargs, mums iau sen 

butu uzbruKuši!



„ Un tagad kāpiet zeme! 
Šiem jaukajiem zirdziņiem 
vajadzīga īpašnieku maiņa, 

_  J ® \  he-he!

Mes esam šeit, zeni! Slepenas ielejas viesu 
pieņemšanas komisija, es teiktu! Ari mes
Izjraejam, ka (— i j ---------------------------------
jus tuvojaties! / /  ^

Lopuzagļi!

Drīz
vien

Un Smalkais iet 
pa karstam pedam!Atmaksa tuvojas! Šis te varētu but 

īsts zagju midzenis!

Klausies! Smalkais ar kadu 
. sarunajas! Jacer, ka

ta nav atbalss!

Un ar šo vēja 
riteni ļus rādījāt 

smilsu vētru!
Nu ja! Ta jums bija 

īpaša eksotika! 
He, he! Tad rančo 

klust tadi vientulīgi, 
vai ne?



Man gribētos palikt un jus vel mazliet izklaidēt, bet, 
līdzko atbrauks musu auto, mes 

3 ^Ē ^B B Ē Ē Ē  sadzīsim tur lopus
un brauksim!

--------------------------- ^
nebedajiet! Ja ļums 

paveiksies, pec 
meneša vai diviem 

jūs atradīs!

Kunks! Pec meneša vai 
diviem?! Mikij, tas ir par

Pec nomācošās 
i stundas -

Kušš! 
Kads nak!

Fū! Tas ir tikai 
bullītis Smalkais!

Man ir ideja, 
SprukstlBet 
vai tev vel ir 

burkāni?

Vienu iestukeju kabata, lai butu ko 
dāvāt Smalkajam!

Žigli! Stiep_rokas 
pec burkānā!

Viņš man_pat 
neieskrapeja!

Ui! Jacer, ka ar burkānu viņam pietiks un viņš
-------------- r ----------------- n  st i nenograuzīs
JAMMI )-------- — manas rokas!

Pasteidzies atsiet _ 
mani! Mums vel 

n  jaaiztur lopu 
zagli!



Vāģis ir klat! Jus abi 
dzeniet šurp baru!

W To
&  f  Protams, Y $ j

saimniek! j M

Drīz vien

T T U v ^ F

Pec
minutes

Jaatrod 
musu zirgi r- 
unjadabu ļ 

palīgi! U

Ei, jus abi! Dzeniet 
lopus lauka no aploka! 

Un brauksim prom!

Ko lai mes daram?

Šķiet, ka mums 
jadara tas, ko 
-i mums liek! HEIJĀĀĀ! 

JIP! JIP!

AHĀĀĀ!



Vel viens _ 
putekļu knabatajs! I VAI! 

SMALKAIS!

UNKT!

PALĪGĀ!

Slepies, 
Smalkais, un 
juties tievs!

(Klik! Klak!) 
Vai esmu dzīvs? Ja neesi dzīvs, tad tev 

labi padodas izlikties!

.UNNKTUIV?

Taču Smalka mamina atskrien 
meklet savu delenu - ________

Laiks jums un šim 
zaļoksnajam bifštekam doties 

uz lielo debesu fermu!

Muuu!

Jus, puikas, esat 
izspieduši pedejo 
pacietības pilīti no 

manas laipnas sirds!



VA IJ Ī Ī Ī Ī !Vel mazliet, un viņš 
pats butu aizlidojis līdz 

tai debesu fermai!

Jo bez tevis_, 
Smalkais, mes 
vel aizvien butu _ 

paslēpti Slepenaja 
ieleja!

MUUU!

'  Šis ganampulks ir visa mana dzīve! 
Draugi, man jums noteikti kaut kas 
jauzaavina par glabšanu! ,--------------

Sasien viņus_kārtīgi!_ 
Mums vajadzēs zvanīt 

uz policiju!
Un tagacĻ labi 
pastradajuši un 
atputušies, varam 
mierīgi pagaidīt 
policiju -

F ------------------s
Man 

vajag ārstu, c :

Drīz vien -
Hi hm! Mes to paveicam!

jums saku! Dažas lietas man 
pilnīgi nav pie vietas! ,

Un mums ir 
balva priekš 

vina!

Smalkais, mes sveļcam tevi ar so balvu par 
drosmi, kad pienākums sauca tevi cīņa!



Mansautomatiskais sviestmaižu 
smērētājs ir gandrīz gatavs! Vel tikai 
jaiemaca viņam sviest maizi zeme 

ar sviestu uz augšu!

Kas gan tur 
varētu nakt?!

i n n i



Bet butu slikti, ja šis jaukais N 
izgudrojums pēkšņi tiktu 

--------- ■> salauzts, vai ne?

Vai! Draudi gan 
vienmer iedarbojas!

Un tev butu labak piekrist, 
citādi... ^

1EGVIELA

Loti gudriļ Bet es gribu, Jai tu 
)lanotu musu nakamo bēgšanu!

Butu labi, ja tu pats vadītu 
— musu mašīnu!

Kad
izstrādāts 
liejisks 
plans -

Tagad, 167-ta kungs, jusu r  
uzdevums ir sagaaat visu, \  

kas mjnets šaja saraksta, un 
noslēpt norādītājās
dislokaciia s _____ ^

vietas! f  r r —-u, J

Ka es tev 
saku... Tas 
bus [ielisks 
darījums!

Es varu palīdzēt tikai 
ar padomu! Jaļus paši 

plānotu bēgšanu 
mazliet rupigak...

...biežāk mai 
mašīnas un parģ 

policijas

Tad, ja mus noķertu, ari 
tevi noķertu kopa ar mums! Baidos, ka ne, draugs!

Ūdensdrošas somas? i  
Ārstu ķiteli? Akvalangi? Un...

un... kas?!



Vēlāk
pie Dakburgas 
krajbankas -

Ludz dievu, lai plāns 
izdotos, citādi tu sedesi
_____ ar mums viena
* 1 7  kamera!

Baz naudu ūdensdroša
jos maisos un paļaujies 

uz mani!

Kapec? Vai 
mes to naudu 

mazgasim?

Pec dažam 
minūtēm - Ja! Tagad tev javeic 

savs plans,
Bruno!

Ak-ak! Poliči! 
Parasti mus noķer 

tieši šaja vietā!

Vēlāk
pie Dakburgas 
krajbankas -

Ludz dievu, lai plāns 
izdotos, citādi tu sedesi
_____ ar mums viena
* 1 7  kamera!

Ah! Tas nav pareizais 
ceļš! Tas ir strupceļš!

Rau, rauļPuiši, 
vienmervajag 

piespradzeïies

ĀĀĀĀĀĀĀRGH!

•OLlClJA,



Vismaz 
tagad ir skaidrs, 
kapec vajadzēja 

ūdensdrošos _  
maisus! J ļ

Kas teica noslīkšana? 
Velciet akvalangus un 

sekojiet man! ct-b»-»

Sapratat? Veiksmīga 
bēgšana iespejama, ja ir 
— I labs plāns!

Nu redzi! Es taču teicu 
ka Bruno Bezbremze 
nav nekāds bremze! r~

Nepriecājieties par agru! 
Jaņem vera, ka policija 

varēja pamanīt, ka ^  
mes peldam, 1  
tapec laiks... ),

Vai zināt, es jau 
saku ticet, ka mes 
tiešam izbēgsim!

...sakt plana otro dalu! 
Velciet virsu arsta ķiteļus, 
_____  un žigli!
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Varbūt, taču mes neap
stāsimies, laļto uzzinātu! Es 
ieslēgšu sirēnu un braukšu 

„___  vel atrald

Vai! Viņi mus noķēruši! 
Šie tērpi neapmulkos 

— * poličus!

Drīz vien

Ak kungs! Pirmo reizi 
redzu, ka poliči kustas 

tik atri!

Varbūt, taču mes neap
stāsimies, laļto uzzinātu! Es 
ieslēgšu sirēnu un braukšu 

„___  vel atrald

Mēs esam pretīgi 
briesmīg], neķītri 

bagati!!!

Phu! Sis puisis 
nav tikai gudrs, 

viņš ir ģeniāls

Vel nav laiks teret 
naudu! Mums vajadzīgs 
vel viens r— ļ j*  

posms...

Nezinu gan! 
Man nepatīk, 

ka tas izskatas!
1 Kāpiet aizmugure! 
Tur bus jauni tērpi! <

us piekritīsiet, 
;a tas j r  pats 
gudrakais!

DA KBURG AS 
C IETU M S j



Rrr! Ak. šis Bez- 
bremze! Redziet, 
Cļdk bīstami but 

(parak gudram!

DAKBURGAS
CIETUMS

© DISNEY 1997, Egmont Latvija ; LV - 1081, Rīga p/K 30, tel. 468671, lic. N .000700994 , a /s  Preses Nams, 

Pas. N. E-pasts: redaKCija@egmont.lv ; WWW: h ttp :/ /w w w .egm on t.lv

Es tik saku. Bruno 
turpmāk japlano visi 

musu nedarbi, un viņš 
kļus parocīgs 

virs!

Ja, un dzīvos_ \  Tas tiesa, bet. 
musu slēptuvē! ļ  vai viņš mak 
v _ -/V -Ja is īt est?

Kas gan ta par 
maskēšanos?

Katrspolicistszina, 
ka mes izskatamies 

šajos tērpos!

Ja] Vai tu 
mus gribi 

apmuļķot?

Lai viļtiba butu pilnīga, man 
javelk cietumsarga tērps! 

H  Leciet iekša! „

Šaubīgi jau tas izskatas, Tas ir vissmalkakais 
bet, ja ta izskaidro, plāns! 

taa labi vien ir! n  . ___  .

Hei! _Paga, paga! Viņs mus 
atstajis garļem deguniem! 

Si nav musu slēptuvē! \

Ne! Es parekinaju, ka jus esat A 
pazīstami noziedznieki] Policisti \  
jus neaptures, jo domas, ka jus \ 

jau braucat uz cietumu! 1
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