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Cik jauki, ka tu biji 
ar mieru aizvest mani 

pie Matildes tantes
Gulbiciema, ___

"X Donald!

Man tas sagadaprieku 
Deizij! Un lespeju
tikt [auka no ,-------

«7 pilsētas, —s  
hmm! )

lt//WOC 201 A

Re, kur taisnaks ceļš, tieši caur LIELAS 
GALVAS parku! Kapec mes nebraucam tur?

Bet lūdzu! Es vienmer sapņoju ieraudzīt deputātā' 
Dusuļa galvu, kas izc irs taĒ rg ļu^^

_______I _  (Nij, ja tu ļoti vēlies. J

fpXoM£\JUo)gj
ĪB&D3S

B k g i j u k u n t s

« A L V A

Turklāt tik lielu soda naudu no mums 
nemaz nevar dabūt!

Latviskojis Andris Akmentiņš 4



mākslās J j a i Piemēram 
J?c u . rV  deguns vien jau ir 
diem! n  a kā māja!

E... par kadu darbiņu, ko mes 
kopa ar sīkajiem veicam šeit _

_______7 pirms dažiem
C menejjem! J  Ņu 

— un tad 
\ \  { Stāsti!

Mes... e... negribetu te rādīties 
ja vien kads butu atklajis 

musu nedarbus! j -------
saprotu!

Kada karaliska galva! 
Kādas diženas uzacis, 
kads vīrišķīgs zods!

Varbūt tu pat biji paša virsotnē 
Ei, Donald! Tu esi bals ka izliet 

Kas tev noticis?

Izigs
_darbs!_Tur taču 

jastrada gadiem!



Es labak pastastīšu tev nelielu_ 
stāstu, kapec mes baidamies but 

šaja parka! Tapat jau kādreiz 
tu to uzzināsi!

Tas_notika pem pavasari, mes 
strādājām parka un tīrījām apkarini 

pirms turistu ierašanasļ/

L ^ a u g š a L \ K g n u e f j f e t ! )

ziepem un \(  ha, no 
nezāļu indi!... ; )  aug ™ f
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Velzemak, zeni! Va! 
Kads gan te skats 

deputatam T 
------ paveras! y

Es nolemu, ka 
vispirms jatiek 
gala ar ligzdu!

Oho! Neviens gan nebrīdinaja, ka te bus 
ari pats erglisl Nu gan, bracka, tev bus 

jabeidz celt šitaligzda un j a m u k yNo taluma_
, skatoties, likās, 
ka ligzda atrodas 

kreisaja acī!

Un škļet, tas 
bija sakums 
musu /  
nelaimem! /

Š f  Tu nedrīkstj te celt 
M  ligzdu! Vācies!

Man _ 
vajadzēja \  
pajautai ■> 
priekšniekam 
ka apkarot 
erglus. taču 
man likās, 
ka es pats > 
zinu. ___

Ak tu, vecais čalu 
zagli! Nemaz nemēģini 
► man uzbrukt, jo es  ̂
*,varu sadusmoties!

PALĪGA!
PALĪGA!

Turpinājums 10. Ipp.



Saspļaujam sauja_s, zeni 
K_as to butu domājis, ka 
tēvocis bus javelk leja, 

nevis augša!
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Steidzieties lejup, zeni, 
cik atri varat, un novāciet 

kramus kalna pakāje!

Tieši ta, \  
tevoc! Bus 

izdarīts! J

Mes
dzirdējām 
darbu vadītaja 
nelabos 
kliedzienus 
no lejas!

Novāciet to netīri 
sarkano pleķi no< 
deputātā deguna,

vai es jus 
atlaidīšu!

Taia diena 
pats premjers 
pekšni bija 
nolēmis 
apmeklet 
parku!

Un tad es 
atklaju, cik 
milzīgs ir šis 
deguns!

Kada teritorija!
Man to nenotīrīt 

pat nedeja!

Varbūt ir 
plaisa, 

kas kaut
kur iziet 
virspuse!

Va! Kas ta par 
veiksmi! Caurvējš 
velk dumus iekšā 

klints plaisa!

Pag! Vai tad vieglāk 
nebutu sasviest 

kaudze un 
N  nodedzināt?

Ta ir laba 
doma!

Bet pakaje 
zeniem bija 
pašiem savas 
nelaimes!



recais labaļs deputats_ Dusulis ar sārtu degunu 
sež klinti un smeke! Jus esat apkaunojuši 

---------- viņa piemiņu!

Neķekse parak dziji ar ) Es pataisīšu to 
āmuru, _tēvoci Donald! (  degunu atkal 
Galvena klints sakusi ) tīru, kaut vai i 

plaisat! man tas butu
J  7 3 3 i  janorauj!

\ Redzu jusu laipnību! 
Laipni ludzuA l Vai tie butu sagaidī- 

premjera šanas svētki?r—
īstais 
bridis, lai 
atbrauktu 
premjers!

premjera
kungs!

Paņem pneimatisko āmuru un \  
nokasna to sārto pleķi no klints, 

un un un -  aizbaz taču reiz 
deputātam muti, ja -  kaut vai ar j

cementu!!! __ _________r-<
Ātrāk!!! Jā! Jā! '

Vai gan

Ka mes 
dabūjam 
krietnas 
sukas!

strādā
jām ka
zvēri!



Tēvoci Donald, ta ir 
^ ķ i b e l e  numurr— 

c viens! Ja

Ja! Labi, ka ir parak 
tumšs, lai to saskatītu 
- j  no lejas! j—

 ̂ Saspraudiet cementa 
mietiņus un novelciet stiep

les, kas saturēs degunu 
līdz sacietēšanai'

Mes
strādājām 
visu nakti!

W Uzbūvēt 
K deputatam 
p viltoto

Vai_tu redzi, ko dari, 
tēvoci Donald?

Ne! Bet iedegt gaismu 
butu risks! Ja nu mus 

, pamana? .

Pienaca
rīts!

Pakapieties uz blakus- 
klints un apskatieties, 

vai ta puņķutapa ir 
sava vieta!

Ak vai! \ /  Ja tas ir deputātā Dusuļa 
Un vai! profils, tad es esmu baltais 
^UnVAI! A  zilonis! ___



Ieleja ir Jiela_ 
migla, mus vel 
nevar saskatīt!

Tomēr \
mums
bija
paveicies!

Paldies dievam!_ 
Es nolaidīšos leja 

un glābšu, kas

nu reiz 
esmu leļa, 
aizziedīšu 

ari to 
caurumu 
deputātā

\
Viņam visa galva ir pilna 

ar bitēm!

Bēgsim, tēvoci, 
projamj Talu 

projām!
Ak vai! Ak mes! 
Uzmanies taču, 
tevoc! Atceries, 

ka ieplīsa
deguns!

Man ir jaiedzen mietiņi, kur 
piesiet stieplītes, kas'notur 

degunu uz vietas!



No šejienes gan 
nepateiksi, ka ar galvu 

tam nav viss 
kartība!

J  Nē! Es 
1 /  ceru, / 
/  ka garka / 
ļaudis vel neko\ 

nav atklajušij Taču' 
agrak vai velak - ,

Nu, un tad mēs tinam makšķeres! 
Savacam instrumentus -  un pazudām!

Skaties, 
tēvoci 

Donald! 
Piere _ 

sak slīdēt 
lejup! .

Ak, kungs! 
Ak tu neraža!

Ka_rstaja 
laika klints 
izpletusies!

Brauksim, Deizļj! Brauksim uz 
Gulbjciemu pa garako ceļu! Ja parka 

darbinieki mani noķers, es noteikti 
nedabušu J  

“V  ordeni! j — ------- '  ̂ y \ ļ / \

Kaut gan es esmu pirmais cilvēks pasaules" 
vēsturē, kas kalnu par mērkaķi pataisījisU



Nevaru vien nociesties, kad reiz nopirkšu kleitu 
Biezmaņa veikala! Paldies, ka 

atvedi līdzi iepirkties!

Prieks censties 
Minnij!

i

V Ī V Ū V Ī V U V

Fu! Paldies dievam! 
Viņi aiztraucas talak! 

Vini neķera mus!_ Mikij! Policijas mašīna!
Tu parbrauci pie sarkanas gaismas! ^

Kas noticis, O’Haras kungs?

Sasodītie 
Spoki laupa 

atkal!



Tas irjDedas, Biezmaņa kungs! Mums jatiek iekša 
Šonakt policistiem jadezure paša veikala!

Biezmaņa kungs, mes parbaudījam 
jusu signalizāciju, pie visam durvīm ir sargi 

Ko vel?

Ak tagad jūs atnākat, Hara! Kur ir policijas aizsegs? Jums degungala aplaupīts mans veikals!

Atkal tas pats... Ja notiek 
jau divpaasmitaja veikala!

Mes atveram durvis, un atkal
redzams, ka 

te bijuši 
zagļi f Ja durvļs 

apsarga, 
ka gan zagļi 
tiek iekša?!

Mes arī to gribētu zināt! 
Zvēru, ka pa nakti nekas 

nav aiztikts! Taču 
no rīta drebes ir 

pazudušas!

^ ^ “Dargais Biezmaņa kungs, paldies p a r ^  
laupījumu! Sonaktatgriezīsimies, lai 

pabeigtu iesākto. Spoki!”



Veicīai2 Minnij! Izvelies kostīmu un nostājies ka lelle! 
la  mes redzesim katru aizdomīgu kustību!

|Aļ\Wvv'j

Jauki... Es pameklešu 
tērpu sporta preču 

nodala!
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Es vairs nevaru nostāvēt!Pec stundas

Nu labi, Minnij... Mes varam 
apstaigat telpas un izlūkot, 

vai nav kas aizdomīgs!

m \ r w č & 'w r m ?

Kuš„. Esi gatava sastingt 
ja mes kaut ko pamanam!

Te ir tik spocīgi! 
Man... likās, ka viena 

lelle sakustejas!

Musu jociņš atka[ izdevies! 
Līdz rītam viss musu rīcība!

Saksim tīrīšanu 
juvelieru nodaļa!

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

Veikals pārmeklēts no augšas līdz apakšai, kungs! Neviena nav!

Durvīs ir laika sledzene! 
Līdz rītam tas neatversies!

(Žāvs!) Gandr 
vai iemigu!



C7 -------------------------------------------------------------------^

Es tikšu galā! Tu, Dumdum, ej pēc kažokiem!

Laipni ludzumusu balle! Atvainojiet, ka 
nedalam kopa ar jums laupījumu, lai gan 

citādi esam ļoti laipni!

Vai mums viņiem jarada, ka 
tas jau izdarīts, Eitak?! Kapec gan ne?

Viņi mču 
nevienam vairs



Paņem vi_ņu_ 
un iemīci la'de 

kamēr es 
uzrakstīšu 

adresi!

Mes nogādājām 
laupījumu uz pasutījumu 
daļu, uzrakstam savas 
slēptuvēs adresi, un 

no rīta mums to 
piegādā pats 
Biezmanis!

No rīta es pārģērbjos par vecu kundzi, nopērku 
“mazmeitiņai” lellīti un 

docfos lauka!

TāļDec jaujums japazud tapat ka visam mantam!
bavelc šurp to 

lielo kasti, 
Dan!



Ei, paskaties! Viņi skrien atpakaļ uz pagrabu!
Mums nevajadzes... 

ja šie aparatiņi darbojas 
ka es ceru...

Mes taču 
nevaram visu 
nakti skriet!

Nu re! 
Beidzot viņi ir 

ieskrejuši 
slazda!

Kapec tu ta dari? Es viņus neredzu! Kušš... paklausies

Pū!
Aizmukām gan, 

Minnij!

Nav laika paskaidrot, Minnij 
Turi īkšķi!

Velc lauka, Dan, lai varam viņus sasiet!
Nebaidies, Minnij 

viņi mus šeit 
nemekles!

Ar lielāko prieku!

Laidiet mus lauka! Protams! Līdzko 
pienāks rīts!

Kapec tu neej līdzi 
draugam spokam, Eitak?



Atkal tas pats! Mani dargakmeni! 
Pagalam! Baidos, ka ta ir] 

Taču mes tos atradīsim! 
Nacietmums līdzi uz 

pasutījumu daju!

Pasutijumu daļa
Te adrese, kurļus atradīsiet 

visas nozagtas mantas!
Viņi nonesa laupījumu šeit, leja, 

uzrakstīja savu adresi, un jusu 
kalpotaji tovņ o g a d a j a _____________

pa^ i! T  Pārsteidzoši!
Un ari 

manu kleitu!

Vai drīkstu piedāvāt šo kleitu 
tev par brīvu, Minnij? Un to kažoku, 

kas tev mugurā -  to arī!

Bet kur tad Spoki, Mikij? Vai viņi aizmuka?

Varbut nê  šerif! 
Viņiem jabut saja kaste!

Ak, paldies, 
kungs!

7  ' S

Viņi bija tik gudri, 
ka mes tagacfvaram 
izmantot viņu ideju!

Ei!_Laidiet mus _ 
lauka! Mes vairs ta 
nedarīsim! Laidiet!

O A K B U R G A S



_ Un nenāciet atpakaļ! 
Amurgalvam te ieeja liegta, 

sevisķi jau Suņapuikam!

Phe! Atkal tie Suņapuikas! 
Apnicis! BANKA

Mes varētu aplaupīt banku tikai tad 
ja butu pavisam neredzami!

Klau, tieši ta! 
Mums jaklust 

neredzamiem!

Ba!_Mes esam kļuvuši parak 
pazīstami, lai spētu aizmukt!

Varbūt mums 
vajadzīgi citi tērpi?

__



Ir tikai viens veids^ ka parbaudjt! 
Te pat virsu rakstīts, ka var kjut 

neredzams! Nu tad...

Doma, ta 
darbosies?

Jus varētu intereset jaunie, 
supervieglie aerodinamisko 

slotu modeli!



Velns! Es jus 
abus redzu!

Tu pats neesi nekada 
rīta migliņa!

Mežsargs nak!_(Vai!) Ja viņš mus 
noķers, arestes par klaiņošanu 

rezervātā!

Turpinājums 30. Ipp.



Atbilde: ūdenī lāde ir daudz vieglāka nekā uz sauszemes. To nosaka fizikālā parādība, tā sauktais "cēlējspēks”. Pateicoties cēlējspēkam, 
lādes svars samazinās par izspiestā ūdens daudzumu. Tāpēc lāde, kas izspiež 501 ūdens, ūdenī ir par 50 kg vieglāka.
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Bet es taču tevi redzu!Nujļņa darbojas 
ka smērēta! Mes redzam sevi, jo mes visi 

esam_apburti, tu, aitasgalva! 
Bet parejie gan mus neredz!

Re, kur sardzes vīrs! 
Paskaties!

Nu tik žigli uz 
Stivseža banku! Uz 

lielāko Dakburgas banku

Sunapuikam par laimi, 
apsardze redz tikai ta -

Ho, hoi ho! Viņš neredz mus! 
Un parejie arī neredz! Ha!

Radīt viepļus ir viena lieta, bet es, 
luk, pataisīju naudas maisus 

neredzamus!





Paskatieties uz šo mīkstmuskuļaino,________
vajkaulaino, sīkzobaino J _

varguju baru! '  Dakburgas
—------1 \ ( jaunatnes

■— V  \ v s lim īg a k a  dala
\  |7 es "teiktu! r-DABAS DRAUGI, 

PIESAKIETIES!

y  Es reiz 
noskatijosj 

•filmas pe 
kartas!

SARGĀSIM

S N A U D U llG A IS  g a n s

Moderna jaunatne! 
Put un palaid,

es teiktu!

Dakburgas mežu dienestam ir 
tik grūti atrast piemerotus 
brīvprātīgos!

Kads ir smagakais
darbs, ko esat 

paveikuši?
'v Es reiz nogāju 

ĪS pus kvartai u 
: ) kajam, kad 

mamma man 
■s /  neatbrauca paka] 

uz skolu!
w -— „ ----------------

KOKUS!

Un tagad klausieties, hipijļ! 
Pirms jus sakat darbu, jums laiziet 
parbaude. vai jums pietiks dukas 

strādāt mežu dienesta!

KAUNS UN 
NEGODS!



Tu, krusu kurvi, vari pieradīt savu derīgumu, 
iesledzot magnetofonu, kad nometne sakurs 

ugunskuru! -  ——

TādujDārbaudi 
es ari gribētu! \

Tu, speķa mitriķi, varētu uzraudzīt, lai turistu 
meitenes neiet parak tuvu

Bet tu, Dak, varētu, hmm Vai mums ir kaut 
viena parbaude,_ko 
šis izraktenis varētu 

paveikt?

Grūti pateikt! 
Izskatas, ka 

viņš tuļit sabruks, 
ja drebes viņu 
netures knnai

Sliktāks par musdienu maiguliem jau viņš nav! 
Dosim viņam karti un nastu ezeli -  lai dodas 

uz kalnu dīki!

Prata nak tikai pats niecigakais 
darbiņš -  pie Pmjona kalnu dīka 

vajag saskaitīt aitas!

Protams! Viena aita -  divas 
aitas — tr īs -------



Man janoslepjas ala pie kalnu dīka un 
jasaskaļts —ļ »  kalnu aitas, kas' 

nak padzerties!

Vai tad 
mežu dienests 
parbauda arī 

aitas?

Mezu dienests parbauda manu prasmi un 
ezeja drosmi^ lai redzetu, vai es

deresu darbam! ^ ______

Protams, tu viņiem 
to pieradīsi!

Velak, kad Donalds 
ierodas Panjona 
nogāzes -

Beidz gārgt, muļķa ēzeli! 
Man tacu vajag papildu 

iekārtās, lai es varētu 
palikt nomoda, kad 

jaskaita aitas!

gad ius esat brivi skrieniet, 
meklējiet majas! Kiš! Pu!

Kad saskaitīšu kalnu villaines, iedegšu 
signaluguni, un mežsargi mani atradīs!



„Šurp, lielragu spilvendranas! 
Šurp, lai varu jus iegramatot un 

ritu pret vakarpusi tikt majas!

Paiet gan rītvakars, gan 
vel viens, gan vel viens

Un knišļi tik 
uzmācīgi!

Nakamaja 
rīta - Ir gan 

karstuminš!
Labak rīt no rīta iesim 

kalnos paskatīties^ 
ko dara musu skaitītajs

Nabaga tēvocis 
Donalas! Ka gan 

viņš to var 
izturēt!? ,

'  Kapec tēvocis 
Donalds kavējas?

Sveiki, puiši! Es vel gaidu aitas! 
Vel neviena aitasgalva 

nav te rādījusies!

Nav jau \ Kalnu aitas loti baidas no 
brīnums! ) dīvainam skanam, 

tēvoci Donald!



Tu nevaresi saskaitit nevienu aitu 
pirms netiksi vaļa no šiem

trokšņiem! r—

Tap>ec 
tev ļabut 

klusākām!

Bet stereo palīdz man 
neaizmigt, kad es 

-7 skaitu aitas!

Ak vai! Cepos pats savos sviedros! 
Odi kož_nost! Kurls no klusuma! 

Vai tada cena jamaksa, lai 
klutu par mežsargu?!

Tagad sedi te, neradies 
nevienam, un -  

*  ne skanas! ,-----
J  Varbūt _ 

šovakar aitam 
pietiks drosmes 

atnakt padzerties

Un no rīta 
pārbaudīsim, ka 
klajas tēvocim!

Nakti -  /
----------------/  Tās kalnu

aitas noteikti 
pašlaik iet padzerties, 

ja vien tēvocis Donalds 
uzvedas ta, ka mes 

mācījām! /

Viņas taču neiēs 
judzem talu pec 
udens_, ja to var 

dabūt turpat 
kalnosl

Pārnakšņosim pie 
šīs sanatorijas!

Kas ta par 
švīkstoņu?

Kalnu aitas lec pari sētai, 
lai padzertos sanatorijas 

peldbaseina!
Kušššš!



Saullēkta

Vaj tad mes tev neteicam, 
tevoc, ka kalnu aitam ir 
ārkārtīgi smalka oža!

Bet tu te

Vīri, mums iaiet raudzīt 
Donalds! Uz kalniem!

Ko gan tēvocis 
šoreiz savarīiis'L

Izcepies saule, knišļu apsēsts un kurls_no 
klusuma, tēvocis Donalds nedrīkst arī est!Nja, mužu dzīvo, mužu 

— r mācies! ^

Mums viņš jauzmundrina, citādi 
mežu dienests netiks pie 

lieliska darbinieka!

Drīz vien Paveicas gan 
ka kažoku 

/ tirgotājs java
I aizņemties paris aitadu!

Trijata mes 
tevocim_ Donaldam 
atgadinasim veselu 

aitu baru!

ADAS



Uzvilksim adas, iesim uz kalnu dīķi un 
izskatīsimies pec iespejas

aitiskaki! ^
—   -------------- (BEEEEE!

Kuru katru mirkli 
mus pamanīs!

Mums sados pa ) — - 
kaklu, bet ir vērts \  /BEEEE! 

paciest! J -7/-— ^
Glabjas. 
kas var! 

Au! Unks!

Vīīī!
Mus_ pamanīja 

kaas cits!

Šis karapulis 
skrien tieši uz 

tēvoča pusi! Au!

Luk! Mes 
paļidzejam 

tēvocim 
Donaldam!

Ikviena no visam aitam
saskrējusi Ūdens aiza 
padzerties, un tēvocis 

tas saskaitīs!

Aitas! Kur mans 
kalkulators?

"\ /  Viena aita -  divas aitas 
H L  _ trīs.



(Ufff! Els!] Kad es atgušu 
elpu, palīdzēšu saskaitīt

Aitas metas

Croiam!... Tas 
iedejusi savada 

skaņa!

Hmm!_Ka jums šķ ie ti 
kas ta par skaņu?!

Tatad tevocis Donalds 
joprojām nav saskaitījis

Un tas trīs svītras, 
ko viņš uzvilcis pirms 

aizmigšanas, tas varēja 
but arī par mums!

Velak - mani, zeni!

Mes jau nu 
pretī nerunāsim, 

tēvoc!

Mežu dienesta vajagot 
stingrus vīrus, nevis 

maigos musaienu 
daKburdzenus!

Es zinu! Bet 
mes neesam nekādi 

maigie! Es viņiem 
v e l  n a r a d ī š n !



Es ielīdīšu kaļra klinšu saaudzina, katrā 
bezdibenī, uzkāpšu ikviena koka, lai kur es 

iešu, es skaitīšu aitas!

Es klušu slavens ar vardu “Dzelžainais 
Donalds!” Viena aita... divas... trīs...

M-man šķiet, zeni, jus aitas varētu saskaitīt 
labak! Es iešu un atvMinašu aitas tur, kur 

jus varesiet tās saskaitīt!

Nevajag but tik stūrgalvīgiem, au! 
Jacer, ka vismaz zem sākuši skaitīt!

Divas naktis nomoda, 
es saku jau 

klanīties!

Skat! 
Mostieties!

Re, kur aulekšo 
tēvocis ar 
mežragu 
orķestri! J



Ei! Kas par lietu? Kapec jus 
neapstājāties, lai padzertos?

Varbūt aitam vairs 
neslāpst!

Luk ta, un aitas 
nekad netika 
saskaitītas. I 
Taču Donaldu 
tas neuztrauc!/

Ka jauns 
dievs!

BEIGAS

Viņš pat A 
atvedis no kalniem 
visu baru, lai mes 
redzetu, ka aitas 

paaugušas!

Varbūt saskaitīsim 
Viena aita -  divas aitas

Mani pienema_darba!_Man_jastaga 
pa šo parku un iaizskatas ka ģeniālām 

mežsargam! Alga tik liela, un te ir 
tik daudz meiteņu!

Apbuross!

Pec 10 km -



Ja, Bruno 
medz but tik 

aizņemts, 
ka nedzird 

durvju zvanu

Neatbild! Varbūt viņš 
nedzird?!

D4Q/7Ï

Doma, ka viņš dusmosies, ja mes 
ieiesim iekša

Y 1  /7 ------ \  Paši?
m f  J  y (  Diez W - L . -  -
I H K k — x vai! h r \  7y,

Šausmas!
Kas te 

noticis?!

Va! Es zinu gan! 
Skaties, kads lērums!

Bruno!
Kur tu esi?!

A, sveiki, mazie! Esmu šeit!
Sveiks,
Bruno!



Vai tev, Bruno; 
nevajadzetu 
sakartot šo 

haosu?

i Hu! Varbūt jums taisnība. 
Laikam tomēr man nāksies 
; mazliet sakārtot!

Taču tas butu kliedzošs neprāts 
izmest tik daudz vērtīgu lietu!

Saņemies, Bruno! 
Mes paļidzesim! 

Nebūs ilgi!

Luk, pedeja krava!

Paklau! Tu nevari te glabat luzņus! 
Tie traucē satiksmei! Tie javed 

kaut kur citur, citādi es 
loti dusmošos!



Nja!_Ko lai dara? Ja man 
bus jamaksa šis sods, man 

nepaliks pari, ar ko samaksat 
smagaļai

mašinai! ------ /

/ Bruno,
( bet tu taču
\ vari... psss.
\ ssss...

Tas ir lieliski!
Ka gan man pašam 

neienaca prata?

Kas notiek ar ļautiņiem!
Vai tad viņi nekad agrak nav 

redzejuši desmitmetrigu lužņu 
cilvēciņu, kas dodas uz 

izgāztuvi?!

VRRRR!
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1 M I K I I A  “ 
PETEKTĪVMĪKLA

Tēvooča Knapa piemineklis
Knaps Makdaks satiek sevis

cienīgu bagātnieku, un -  sākas (S jrUžĒ*

cīņa par to , kuram vairāk naudas. U ^

Ko Dakburga iesāks ar sešiem

pilnīgi vienādiem

pieminekļiem, kad

cīņa būs galā?

MIKUS un
Noziedzīgās pastmarkas
Ruritānijas ce|ojuma laikā Mikijs un 

Spruksts atk lā j dīvainas pastmarkas -  

uz katras no tām  ir c its  karalis. Pēc 

spraigas detektīvu darbības arī 

draugiem par godu tiek izdota 

jauna pastmarka.

Rozā zilonis
Pasaulē notiek brīnumu lietas! Rozā zilonis 

ie t pa ielu un uzdāvina Donaldam naudiņu; 

-skaisti, vai ne? Un jūs, protam s, t ic a t,  J  

ka tā  varēja no tik t. Bet uzminiet -  vai ^ | |  

tam  spēj no ticē t arī tēvocis Knaps?

©DISNEY

?  D O N A L D S  J P A K Š
7 Laicīgas piegādes

š is  ir s tā s ts  par neticami čaklu un izveicīgu 

Donaldu. Viņš piegādā picas pasūtītā jiem mājās, 

\  Bet sods par aizkavēšanos

ir t ik  briesmīgs, ka plCCA tffck
Donaldam nākas k|ūt par

īs tu  kaskadieri... /V -—


