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Runa, ka vinš esot baaatakais 
cilvēks pasaulei n-.

\ __-
Sie ļautiņi šķiet mana mirdzuma aizkustināti!

Pi'pcjtši lai varu pasviest kadu naudiņu šiem 
reņģu edajiem!

Mera kungs? Vai jus domājāt to pašu, 
ko es?

Tas j r  maharadža no 
Kasviežastanas!

Izsauciet pilsētas orķestri! Izsauciet 
paražmeistaru[Mums jasagaida karaliskais 
viesis, ka pieklājās vina bankas re... khmm, 

vina dižciltībai!

Tēvoci Donald, vai tiešam viņš varētu but 
bagataks par tēvoci Knapu?



'"'20 tūkstoša? Tas man ir sīkums,” -  saka dziļo 
Austrumu viesis!”

“Maharadža no Kasviežastaras. bagatakais, 
cilvēks pasaule, novēlējis 20 000 dolāru 

Kornēlija pieminekļa uzcelšana 
Dakburga!”

Eh, puiši! Nu tik ies vaļa! Skriešu 
paradīt šo rakstu tēvocim

“Maharadža no... bagatakais cilvēks 
pasaule... 20 000... sīkums!” Iznirelis! Suraisbralis! Viņš nevar but bagatakais 

pasaule! Es tas esmu!___ ^

N^a, bet viņš 
rada naudu

i  citiem! ,



Ja man nāksies teret naudu, lai pieradītu. y
ka esmu baaataks, es vinu ____ 1_

uzveikšu f  ^

A  /  Varbūt! Runā, ka
-  ) ļ /  viņš ik gadu svaidoties

l  ar miljoniem!

Nevar taču ļaut kaut kadam štrunta 
miljonariņam pārspēt 

mani! y
- ' ļ / f  ( Bet viņš to

; : i; r  \  dara!

Miljoniem!... Cāļu barība!... Ej, uzzini 
- i  kas tas par pieminekli!

Uzzini, cik liels tas bus un kads 
____________ _ izskatīsies!

V Lai dzīvo maharadža!Pec
nedelas 
Dakburgas 
iedzīvotāji 
pulcējas parka, 
kur tiks atklats 
piemineklis -

Traka pasaule! 
Bagatība taču ir 

tas, k o  t u  saņem, 
nevis terē! Lai mūžam biezs 

vina maks!

Taču, 
kad nokrīt 
parvalks, visiem 
aizraujas elpa -  
blakus nokrīt 
vel viens 
parvalks!

Lielāks
piemineklis

Vel viens
>iemineklis
(ornelijam! Divreiz

lielāks!

Turpinājums 10. Ipp



Kurš gan iedomājies pārspēt mani?
Kurš pataisījis manus 2.0 tukstošus par diviem

izsmiekliem?!

Izsauciet arhitektus! Izcertiet kokus 
Es uzcelšu vel vienu 

pieminekli Kornēlijam!



Zvani manai dārgumu krātuvei Kasviežastana! 
M_an nepieciešami desmit ziloņi, apkrauti ar 
dārglietām, lai varu uzcelt jaunu pieminekli]

Celiet to deviņdesmit stāvu augstuma 
no marmora! £ = = =

Bus, maharadža!

Klausos, _ 
jusu augstība

Otraja vieta 
pec naudasm an 
ir kārtīgā cīna!

Vairakas 
nedeļas aiz 
milzīgiem 
aizslietņiem duc 
mašīnas, un 
strādnieki raujas 
melnas miesas, 
jo turpinās 
sacensība par 
lielo godu 
uzceft lielāko 
pieminekli -

Kaut viņu tūkstoš velnu 
parautu! Atkal viņš 

mani pārspējis!

KDRM lUJŠ
VELTĪJUMS N O  

KNAPA M AKD AKA- 
MGĀTĀKĀ CILVĒKA 

PASAULĒ

KORNĒLIJS
VELTĪJUMS N 0 

KĀSVIEŽASTĀM AS 
/vVAMARADŽAS -  

BAGĀTĀKĀ CILVĒKA 
PASAULĒ ̂

Tad
operatoriem  
iaizbrauc 
talu lauka no 
pilsētas, laj 
visa pilnība

Ēaradītu, ka 
eidzas 

divu titānu 
čīkstēšanas!



Šurp vel vairak periem apkrautu ziloņu! 
Šurp kuģus ar marmora plāksnēm!

Ne! Nevajag, 
jūsu augstība! Ludzu! 

Lieciet vecajam 
Kornēlijam mieru! 

Mums vina pieminekli 
jau līdz kaklam!

Ko jus teiktu par 
savu_pieminekli? 

Jabut taču 
dažadībai!

Piemineklis man! 
Luk, ka es 

apsteigšu to 
sīko, sakaltušo 

mergli!

Manam turbanam iabut noklatamar dimantiem un 
ar Visu Perju Pērli paša vidu!

^  Bus, jusu ekselence!



Dakburga
valda
satraukums -  
vissatrauco- 
šakais -

Pienākusi 
atklašanas 
diena -

Kas tev nak prata? 
Uzvarēs vecais 

Knaps
Padomaļiet vien! Divi 

bagatakie ļaudis 
pasaule cīkstas,

Ak zvaigznes! 
Tevocis Knaps ir palaidies 
slinkuma! Viņa pieminekli 

nav nemaz lielāks par 
maharadžas!

Tiek atklats 
maharadžas 
piemineklis -

No tīra zelta

Četrdesmit
pedu augsts!

&

Laļ tikai tas iznirelis Knaps 
pārspēj mani! Lai tik 

pamēģina! ^



Ta taču tikai 
cepure!

ums pašiem
>aņemiet!Pārklājs 

noslīd no 
tēvoča Knapa 
pieminekļa - Ha! Ha! Viņš nespeja 

atļauties parejoĻ«g 
Ha! ,_<d§ģī

Astoņdesmit pedu
. augstuma!

Hidraulika 
to izcēla no 
pazemes!

No tīra dimanta! 
Platīna rāmīšos!

Paskatieties uz acīm 
Safīri tik lieli ka 
futbolbumbas! r-



Tavs seifs taču ir tukšs! 
Arī tu esi bankrotējis!

Tukšs? Es?



Vai nav burvīgi? Ruritanija! 
Izskatas tieši Ka gramatas!

Pagaidi, man vel iaaizsuta 
atklatne vecmamiņai Sprukstnesei! 
^Ceru, ka mums pietiks pastmarku!

■ v M v

D 92

Es rakstu, kadas 
vel kartītes esmu 

nosūtījis!
tajas kartītes?

/  Sprukst, man ir 
aizdomas, ka tu neesi 
redzejis nenieka no 

Ruritanijas! Tu tikai raksti
V apsveikumu kartītes!

7
Karalis izskatas 

tik laipns, vai ne?
Es aplukoju visus attēlus uz 

kartītēm! Arī uz pastmarkam ir 
-i /— v attēli! Luk!

Ar tevi taču 
nekas nenotiek! 
Par ko tu raksti

Kas te 
notiek?

Piedodiet! Es gribēju 
paskaidrot...

16



Kads dīvains 
vīrelis!

Ir noticis vel kas divainaks! M a n a s ^  
pastmarkas ir sajauktas! Viņiem izkri

tušas pastmarkas, un man to ir vel 
vairak neka bija! Es varēšu uzrakstīt 

vel vienu vēstuli vecmamiņai * 
Sprukstnesei

Varbūt Buberts bija 
iepriekšejais karajis, 

kuru atceļa, jo  viņš uz 
markam izskatijas tik 

nešpetnsf

Nedomāju 
gan! Nac un 

paskaties 
uz šo te!

Tas mazais vīrelis 
izbēra markas, kad 
uzgrudas tev virsu!

Viņs jau ir proj_am! 
Mes vinu nepanaksim! 

Klau 'ja nu viņš tas 
_ nozaga? 

Tapec jau_ 
viņam dzinās 

pakaļ!

Var jau but! Taču vijjš 
nevaretu izmantot šis 
pastmarkas, jo uz tam 

nav īstais karalis!



Velak, pils 
uzgaidamaja 
zafe -

^ M a n  .omērjāParunā J
ar Karan. a  n a rkam Var but liela vērtība!

Bus jau labļ! Tūrisms ir svarīga nozare 
Vai jus mac kadas rūpes?

Jusu augstība! Paldies, ka 
pieņemat m_us, lai gan esam 

tikai tūristi šaja valstī!

Kalps? Viņš 
nosauca mani 
^ o a r  kalpu?

Mes atradam šis markas, 
uz kuram jusu brālēns 

princis Buberts nosaukts 
par kara... n ~

Pietiek!

Dīvaini, kadu sajukumu var 
radīt portretu drukašana uz 

pastmarkam!

Mani nelabveji dara visu, lai sanaidotu mani ar 
milo brālēnu Bubertu! Tagad jus te man

-p ______  uzbāzāties ar šīm
I r \ t f  "-n I /  I A  markam!

Mes laipni sagaidam turistus, taču ne jau šādus!
Lai līdz rītam šaja valsti no jums nepaliktu

ne smakas!

Ja nebrauksiet ar labjj, sedesjet 
mana pagraba līdz muza beigām!

18



Viņam nekas nedraudļ Mums 
draud! Mes varam nosēdēt pils 

pagraba līdz mūža beigām!

Ja vien mes spētu ^  
atklat, kurš nodrukājis

viltus Pas*_ markas!

Drīz vien

Ne! Mes nebrauksim 
projām! Manuprat, 

karalim draud briesmas!

Žigli! Skriesim uz viesnīcu!
Es sakravašu tavu somu, esmu taču 

tavs kalps! Ha!

Kapec tu doma, ka tas ir viltotas?
Tas izskatas īstas! Nac un brauksim projām!

Tev taisnība, tas tiešam 
izskatas īstas, vai ne?

Ne! Tapec mes iesim uz 
vienīao_vietu, kur iespejams 
nodrukāt šadas pastmarkas!

Mes
neielaužamies!

vakara Aiziet pēdējais strādnieks! 
Drukatavaļr tukša! 

Bus japalukojas!

Lai notiek! Ja jau atlikusī dzīve janosez pils 
pagrabos, vajag mazliet izklaidēties!

Vēlāk

Interesanti, 
vai visi filatēlisti
medz ielauzties 

majas?

Nu labi, mes 
neielaužamies! 
Taču mums ir 
attaisnojums!

Pastasti par to karaļa 
bendem! Ja viņam ir 
pagrabi, noteikti ir ari 

6ende!



r

Tomer, tomēr/' 
paskaties šurp!Te neka nav! Ir tikai 

karaļa Sirdsbalta 
markas!

i r a r r A H i u  s u u i b
S tIE X T S

mnuuūrjuuui—ma—

Tas ir durvis! 
Tavas majas 
arī ir līdzīgas 
_  durvisf

Ne! Ne es! 
Esmu nevainīgs -  ka 

mazs bērns!
Es saprotu! Taču aiz 

durvīm mirdz gaisma, 
un tās ir aizslegtas no 
šis puses!_Vajadzes 

papuleties!

/  Ak ne! Viņš 
aizmuka! 

Nabaga vīrelis 
izskatījas 

V parbiedets! .

Es domāju, ka viss ir 
skaidrs! Ruritanija ir 
______ __ bendes!

Ne! Es jums 
rokas nedošos!

Bus jau labi, jo 
mes...

_Es neesmu noziedznieks! Esmu ša 
uzņēmuma vadītajs! Princis Buberts pateica 

visiem, ka esmu aizgajis pensija, un
--------------- -7=—r- \ r-,— i esl edza mani šaja

n/  istaba!

Mes pat 
nepaspejam 

viņam pateikt, ka 
gribam palīdzēt!

Nia, bet ja jus gribat man 
palīdzēt, dabūjiet mani nost 

no šīs udenscaurules!
Es baidos no augstuma!

20
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izmantos, kad pats pec apvērsuma kļus par karali 
Un viņš man lika nodrukāt

šn n la ka tn l

Man izdevās paķert 
kaudzīti mārku un izmukt! 

Taču es saskrējos ar jums un tas 
pazaudēju! Tad Buberta rokaspuiši 

noķēra mani un atveda atpakaļ!

Vispirms pameģin 
mus tur nogādāt! 

Se tev!

ŪDENS

Jums paveicas? Ne, jums neveicas! Jus esat aklajuši_ \
— -------------- pn manu plānu, un tapec jums bus

v ļ  St visu mužu jasež pils pagrabos /  
&  m  kopā ar karali Sirdsbalto! J

Tatad jums tomēr nav 
bendes?!

Aha! Tatad ta ir tava vaja vieta! Tu baidies 
saaukstēties [Tad tak tu nedrīksti ar slapjiem matiem

Ai! Man nav atļauts 
peldeties! Es varu 

saaukstēties!



Labi, tad esiet karaļi! Es iecelšu 
ius par līdzvērtīgiem karaļiem!
----------Z7- Mes visi kopa

a C\f2 V busim uz
V  markam!

Ja ļums nepatīk mitrs klimats, 
jusiasutapro jam  no Ruritanijas! 
Luk, te bus aažas pastmarkas!

Ludzu, beidziet! 
f . . Beidziet! Ēs jus iecelšu 

^  Par marķīziem!

Ja mes viņu 
izsutīsim no 

valsts pa pastu, 
vajag ari labi 

v iesaiņot!

pTJa es stāvēšu klusu, 
karalis Sirdsbaltais mani 
nepamanīs un nodomās, 

ka esmu manekens!

Pagaidiet...

Arestejiet sos ļaudis! Es tacu teicu, ka jums 
japazud no manas valsts! Diena jau beigusies! 
------------------- --- Jus gaida cietums!

Kas jums ļāvis slodzīt cilvēkus 
cietuma un sodīt?

P
i iesākt ar šo mumiju? Vai to ari sviest Es nepazīstu sīs pastmarkas! 

Ruritanijas karalis Buberts?
Es tadas 

:---------------- n  /~ v  neatceros!



Es tikai aribeju veicināt tūrisma _ 
attīstību! Galma apvērsumi vienmer 

piesaista turistu uzmanību!

Kas rakstīts šaja plakata? Tu! Tatad 
tūristiem 
taisnība! 
Sardze!

Liels
paldies!

Ja vien tas nav 
sāpīgi, kad uz tam 

liek zīmogu.
Nu gan Sprukstneses kundze 
priecāsies, ieraugot markas 

ar tavu ģīmi virsu!

Mazliet velak
:u, ve_rts_papīru zn 
izstrādājis šo te!

Man ir wipnc Protams, ne! Es viņu esmu fDaaugstina jis^
io n K m e i  \/oi i.-ie Y amata! vins tagad ir karaliska uzņēmuma

sodīsiet p r h i r  ^  darbinieks -  Karaliskais Pastmarku Laizītajs!
Buberiu?

Drīz -

Mikij un Sprukst, jus esat veikuši dižu darbu_Ruritanijas V Bez pastmarkāmV Kas tur ir?
jums tas nebūtu j Miljonu vērtas 
^  izdevies! 1 naudas



Pieput balonu 
un gala 
piestiprini
1 -2  saspraudes, lai balons 
Initu mazliet smagāks. Ar 
fona gaisa plūsmas j
palīdzību pacel balonu <|ļ 
gaisā. Tas, ka balons šk 
paliek gaisā, nav / /  
nekas jauns. 
tV t nu būs joki: pagriez 
lomi tā, lai gaiss uz 
balonu plustu slīpi, nevis 
taisni. Balons tik un 
tā paliek gaisā!
Cik tu slipi proti 
turēt fēnu?...

MA^IS
Deram, ka es varu no 

6 sērkociņiem salikt 
4 trijstūrus, nesalaužot 

nevienu sērkociņu?
Ļauj taviem draugiem 

palauzīt galvu!
Tad parādi, kā to dara 

Mikijs, un uzvari derībās

u s t O r i s

r ,



Sērkociņa garumam, protams, jāatbilst 
monētu garumam.
Mūsu padomi:
Vācijā -  divas desmit feniņu monētas un 
parasts sērkociņš.
Austrijā -  viens šiliņš un viena piecgrašu 
monēta un parasts sērkociņš.
Latvijā -  divas desmit santīmu monētas un 
parasts sērkociņš.
Iespējamas arī citādākas kombinācijas. 

I Z M Ē Ģ I N I !

Vai spēsi starp īkšķi un rādītājpirkstu 
noturēt divas monētas, vienu 
uz otras, kā to rāda Knaps?

Zinot šo triku, spēsi! Noslēpums ir 
sērkociņā, kas atrodas aiz abām monētām.

"Vai vēlaties paspēlēties ar 
manu jauno suni?"
Tas izskatās bīstams. Vai viņš kož?" 
To es pats gribētu uzzināt!" ’

“Tuksnesī mani pēkšņi ielenc  ̂
marokānieši -  marokānis priekšā, ̂  
marokānis blakus, aiz manis arī... 
“Un ko jūs darījāt?”
“ Es nopirku to grīdsegu!”

Un, ja viņš atbild: “Nē!”, 
saki: “Nu tad tu no manis 

noteikti nesaņemsi 
vēstuli.”

at Bokas re^rāķins

Turi savas rokas vienu otrai pretī kā attēlā. 
Iedomājies, ka tavi pirksti no īkšķa līdz mazajam 

pirkstam numurēti ar cipariem no 10 līdz 6. 
(Vari uzzīmēt skaitļus ar flomasteru).

Ar šādu “skaitļošanas aparātu” tu vari izpildīt 
reizināšanu ar skaitļiem no 6 līdz 10.

Piemērs: 8 x 7  
Pieliec pirkstu “8” pie pirksta “7”. 

Šos divus pirkstus un pārējos zem tiem 
(attēlā rozā krāsā) reizini ar 10. 

n 5 x 10 = 50
’ Tagad ķeries pie pārējiem

pirkstiem (attēlā zaļā krāsā). 
Sareizini vienas rokas “zaļo” 
pirkstu skaitu ar otras rokas 

“zaļo” pirkstu skaitu.
2 x 3  = 6 

Un tagad saskaiti 
rezultātus: 

50 + 6 = 56

Vēl viens piemērs: 9 x 6
1) Pieliec pirkstu “9” pie pirksta “6”.
2) Pieci “rozā” pirksti x 10 = 50
3) 1 kreisās rokas “zaļais” pirksts x 

4 labās rokas “zaļie” pirksti = 4.
4) 50 + 4 = 54



Tēvoci Knap, vai drīkst tev palūgt mazliet naudas? 
Esmu pilnīgi tukša, bet tev naudas ir 

vairak neka vajadzīgs!

Tev nekad nepietiks 
naudas, Donald!

Es pedeja laika esmu 
parak daudz klausījies 

tavas vaimanas!

Kam tev šoreiz vajaa naudu? 
Vai tik tu nevelies,lai zem 

katras varavīksnes glabatos 
pods ar zeltu?

Protams, ne!
To podu kads jau sen ir 

paņēmis! Bet es gribu nopirkt 
y ' jaunu televizoru!

Ko tadu?

Ak ta, es nu gan nemaksašu 
par to, lai tu varētu augu dienu 

gulšņāt pie televizora!

AAAAA!



Nekad neticetu!
Saja pilsēta notiek brīnumu 

lietas! Pīle vingro!

Vai tu tikko teici: 
Lietojiet roza ziloņazobu 
pastu, un jus neticesiet 

savam acīm”?

Bet kapec tu nevaretu ta 
pateikt? Es esmu pārguris 
Neviens man nesaka pat 
“labdien” ! Es droši vien 

kaitinu cilvēkus!___ ^

Kūlenis bija labs, taču 
vai kritiens nebija 

sāpīgs?

Nē, kaut kas slikts 
noticis ar 
Tu taču _ 

roza

Diez vai!
Es zinu tikai to, ka _ 

man ir liels puns piere!

KNAPS /  
MAKDAKS7

Apsveicu! Jus 
esat ieguvis lielo 
reklāmās balvu! 
Par spīti tam, ka 
jums nemaz nav 
kārtīgu zobu, es 
jums to piešķiru!

Tikmēr Knapa 
biroja -

Varbūt vajadzēja tomēr 
iedot Donaldam to naudu! 

Tad viņš skatītos_televizoru 
un viņam nebutu laika 

diedelet naudu!

_abi, es pateikšu! 
“Lietojiet roza 
ziloņa zobu 

pastu, un jus 
neticesiet savam 

acīm!”

Paldies tev! Es jau saku 
domāt, ka esmu zilonis! 

lešu iedzert kafiju, tad ieiešu 
vanna! Jauka_, karsta 

vanniņa!

Paldies Dievam, ar 
galvu viss kartībaj 
Ta ir patiesība! Ta 

ir patiesība!



Droši vien viņam bija grūti 
skatīties, ka es parciļaju 
naudinu... Ak ne, ta ir 

nozagta!

Ta nevareia vienkārši 
pazust! Kāds to nozaga 

Bet neviens taču šeit 
nav bijis, izņemot...

Oho! Desmit dolāru! 
Paldies, kungs!

Sīknaudu paturi

Ak, ne!
Viņš ne tikai nozog 
manu naudu! Viņs 

to atdavina!

Donaldu! Vai tas var but? 
Mans krustdēls! Zaglis! 

Ielavījies, kamēr es 
stiepu jauno maisu!

Labi! Viņš netiks sveika cauri! 
Kad es viņu noķeršu, viņam 
nāksies pārrakstīt numurus 

visai manai naudai!

Mazliet 
velak -

Eh! Ta ir mana nauda! 
Atdod!

Bet ta irm ana nauda! Jus 
varat parbaudīt numurus 
pec maniem sarakstiem!

Kauneties 
vajadzētu -  
zog naudu 
no maza 
puikas!jlMav vis! Un mani 

nesauc par Ehu!!

Turpinājums 30. Ipp



Tu mani par muļķi uzskati? 
Uz visiem desmit'dolāriem ir 

numurs desmit!

Nu labi! Paturi to! 
Man nav laika strīdeties! 
Man jaķer noziedznieks!

Kads noziedznieks!
Tas ir aizdomīgi! Viņ_š atņem 
man darbu, viņš ir jaizseko!

К \\4 I
Д. /14i

\ J j  ~
\  —  / /

Drīz - Paldies, jaunais cilvēk! 
Varbūt jus parakstītu arī musu 

petīciju “Pudeli ir svarīgaki
neka cilvēki!”

Vau! Vau

Jus, pīles, u_z ielas 
uzvedaties ka sivēni!

Vel sjiktak neka sivēni! 
Ka aizmiguši eži!

Neuztraucieties, 
kundze! Es tikai 
paņemšu to, kas 
man pienakas!

Bet jus taču 
_neesat pūdelis! 

Jus esat veca pīle!

Ak tad jus 
apzogat vecenītes 
[ uz ielas, ko?

^ pa līd ziet

pŪDlumf\,

Ne! Es... nepareizi 
izlasīju to uzrakstu 
Man likās, ka taja 
vācele iekša sež 
pūdelis, kuram_ 

japalidz tikt lauka!



Ak, vel paris tik 
dasnuziedojumu, 

un pudeli vares_ 
sagrabt varu visa 

pasaule!

PALĪDZIET

pūDEļiim

Patiesam, 
no šis pīles nedrīkst 

nolaist ne acu!

Drīz vien Ak, ne! Viņš gandrīz vjsu 
izterejaļ Viņš tūlīt pasutīs 
pašu dārgāko televizoru!

Nauda! Tas j r  prieks 
Esmu bagatnieks!

( Ak, šausmas! 
f Izskatas, ka šis 
subjekts veļas uzbrukt 
luk, tam bezrūpīgajam 
k jaunietim!

bagatība!

Kad es tikšu 
ar tevi gala, 

tad tik tu 
valdīsies!

Tēvoci Knap? 
Tu esi šeit?! 
Kas noticis?!

Es neesmu zaglis!
Viņš ir īstais zaglis! Pajautajiet, 

no kurienes viņam ta nauda!

Šis vecais pīļuvīrsjgribeja 
tevi apzagt] Viņs jau 

šodien gribēja apzagt 
t avižzenu un vecenīti!

Es varu izstāstīt! Man 
to iedeva roza zilonis 
par to, ka es pateicu 
viņam zobu vārdus!

$  Tiku reiz 
pie naudas es, 

trallalla!
Nu es vairs nespeju 

izturēt! Zinu. no 
kurienes nak šī 

bagatība!

Un ta, pec 
maza brīža -

Par visu zemi 
nauda valda! ^  

Jk Tra-ra! i



Rozazilonis? 
Tu tiešam uzskati 

mani par pilnīgi 
, traku...

Piedod, Donald! Es Ne! Nav nekādās
Iziļi maldījos, turēdams vajadzības!
, tēvi aizdomas! Man_ Donaldam ir
>ajl, ka p a r jo  man bus taisnība! Jusjau
Uasamaksa cietuma! \ e s a t  pārmācīts!

Es tomēr nesaprotu 
Ja tu neņemi naudu 
kur tad ta pazuda?

Nezinu! Bet šis papīrs 
ir joti aizdomīgs!

Paldies ļums velreiz! 
Paldies! Pec kafijas un_ 

vannas es atkal jutos ka 
cilvēks! Ceru, ka jus_ 

labi izmantojat 
šo naudu! >

Protams! Es 
pārmācīju savu tēvoci!

Paskaties, pirms 
f  m  streb karstu!

Ko gan es 
tadu pateicu?

“Lietojiet roza ziloņa 
zobu pastu, unjus 

^neticesiet savam
acimi

Vēlāk, 
pie tēvoča 
knapa biroja

Kamer mazuli saksļidot!
Tikmēr es aizsargašu 

savu kapitalu no kaķiem 
un kārumniekiem, kuriem 

garšo putnu ligzdu 
v  zupas!

I  _ Un luk, kur 
parēja nauda! Strazds 
ielidojis tava biroja un 

nočiepis naudu,_ 
kamēr tu biji lauka!

Cik ilgi tu šeit 
tupēsi, tēvoci 

Knap?

Putni un vel 
zog! Tas ir kas 

jauns!

Taisnība jau vien bus! 
Lietojiet roza ziloņa 
zobu pastu, un jūs 
neticesiet savam 

acīm! ______

Bušu parak stipri U = 
izbirstējis zobus !_Ko es ^  

redzu? Koka sež pile, 
.dzer kafiju un sarga putnu 
3  ligzdu!
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Nav laika blenztaçkart! 
Man jabrauc atrak!

33



Ha! Esmu atbraucis pa  taisnako ceļu! 
Pagajušas tikai 4,5 sekundes!

Man japanak Gremotvilas vilciens, kas 
atiet pec 13_sekundem, 

v vai arī bus slikti! ^

Ui! Ar to ir par_maz! Vilciens aiziet! 
2.22 paredzetais vilciens aiziet 

minūti agrak! ___

Redz, kur ir laga dvesele, kas pasūtīja picu! 
Viņš doma, ka viss jau zaudēts!

Cik maz vina pal~ - — 1

Mana pica! 
Ar pildītiem 
ansoviem!

Līksmo, draugs! 
Ludzu,tavs 
pasutijums!

Lai citi lien ka tārpi 
Mes tik laižam -  atri, i



Mus neapturesi 
neka! ___vUz priekšu! 

I Tra-ra-ra!«

GAUŽO
GEIZERU

NACIONĀLAIS
PARKS

Vai tiešam -  es atkal dzīvošu! ) Tieši ta,
Ta ir klat! Mana ķ ip loks tuķe ta / kundze! Un 

cukstremelu pica! ;— bezmaksasel pas 
r  \ atsvaidzinatajs

r ļ r )  \  \  piedevām! ̂Dažkart 
pie zemes 
man neķer 

kajas!
SMAKU
HELDA

Kaut gan, 
pat ziņneši butu padomajuši 

pirms doties te talak!
Pa šo kalnu taku kādreiz kapa_ _ 

ziņnešu ezeji! Sod[en picu piegādātāji 
turpina senas tradīcijas!

Lai notiek vai kas -  mums ir 
jatiek cauri!

Pec mirkļa 
Donalds jau ir 
projām un 
steidzas 
talak -

ZE M V ID U
RAKTUVES

3 JŪDZES DZIĻŠ 
UN KĻŪST VĒL 

DZIĻĀKS!

Varētu jau nolaist picu bad_ainajiem klientiem ar 
izpletni, tacu tas bus parak leni!

Jā!
Mes piegādāsim 

visu droši...SKATIES, 
KURP EJ!



30 minutes

Musu dziļšķīvju picas

To piegadaja pile ar 
lecamo gumiju!

Atver, tu,_paraugušais kurkuli 
Man jaievero saraksts!

Donalda 
turpmākās 
gaitas jau 
ir pierasta 
lieta -

js i sakot, ta turpināt!
Tieši tadu brašuļu dēj musu firma 

uzplaukst zibenīgi!

Tikmēr
Donalda
atriebīga
kaimiņa
Kunksta
buda -

Velak, 
picu baze -

EL skaties, cik daudz sudzību par tevi! 
Tu esi trīs rejzes pārsniedzis skaņas 

barjeru, parbraucis vienpadsmit 
ķu dobēm, saņēmis 97 kvītis

Un
ta talak -



Esmu cīnījies nedejam, cejot lamatasun 
elles mašīnas! Esmu aātavs, lai tik viņš mēģinātu! 

Jebko! Bet kas notiek? '

Nekas! Sis spalvotais putnubieds pamet mani 
vienu! Vairakas nedelas! Vai ta_var?

Viņš ir kaut ko iepl " 1

Tas taču brālēns 
Gusts!

Runa Gusts A. Vsons, _ 
lidojošais reportieris ar ziņam_ 

par 14 auto sadursmi mikstaja 
stūrī! Taču vispirms vārds 

musu sponsoriem!

Traka dieniņa ? Juties 
sašļucis? Palutļni sevi! 
Ķeries p ie picām! Tev
atgriezīsies srpaids un 

pildīsies veders!

Ak, mans 
rūcošais veders!~r~ ItI/Ioi icoo

Atceries! Picu šķeļu 
piegāde atvedīs jums 

picu 30 minūtes! Ja ne, 
mes dāvāsim jums 
bezmaksas picas 

visu gadu!

Picas par brīvu, ko? 
He, he! Ta tik ir ideja! 
Ja tas iespejams, es 

ēdīšu picas visu 
aadu!



Prr! Jo atrak tikšu gala, jo labak! 
Labi, ka šeit tikai piecas 

minūtes, ko braukt! r "

Ak! 
Nevar but!



IS
nav kaut 
kads lemgs 
picu
stumejs...

Jo musu mašīnas ir 
no gumijas!

Šada liksta ir labakas zāles 
par to brokoju buljonu! 
Kads prieks, ka iekritis 

tieši mans nelagais 
kaimiņš!
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Lecejzibens! Tas picustumejs 
taču tika cauri pat Postbriesmu 

grīvai! Viņš atgriezies uz f  
galvena ceja!

Uzliec nakamo zīmi! Suti vinu īstās 
briesmas! Kur neviens netiek cauri.

Ka piemeram... p ___

Kur tas pazuda? Un vai tas man 
jebkad ir bijušas?

Nu labi, kapec lauzt 
tradīcijas? Jabrauc vien 

talak!

Bralen, nezinu, ka lai tev 
pasaka... HARGH! Pec 

mirkļa 
gatavs 
jauns 
plans -

О

Es saožu ko nelāgu -  ne jau zīmes ir 
va in īgas] Šie apvedceļi saradušies 

ka sliekas Dec fietus! r
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Un deram, ka tas ir pats 
Kunksts!

Ak tum aniaks! Viņš ir vainīgs! 
Viņš veļas dabūt picas par velti!

It sevišķi jau šadas muļķiem domātās 
apvedceļa zīmes!

Ak, svēta Milda! Tas trakais taču brauc talak! 
^  Sis zīmes taču ir īstas! Tilta tur nav! 

Vinu samals miltos!

Pari kalniem un ieplakam_ 
dziļam mes milzīga atruma 

traukties mtlam!

Vai Kunksts 
jau
uzvarējis? 
Vai Donalds 
to var 
pateikt?
Kas zina -  
viņam mute 
ir pNna ar 
putam!



Lai pareiie ka sliekas _ 
skrien! Nekas mus miera 

nepiesien!

KRAKŠl

Mes skrienam ka 
vējš, kas sekot mums 

•  nepaspes!
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Velc lauka savu maciņu, bralenl Nāksies vien 
maksat! Neviens nevar apturēt šo

zibenīgo pīlēnu! *

/ v V w

Tas ir viņš!
Tas neglītais 

pīlēns no blakus 
majas -  tas ir viņš! 
Viņš mēģina mani 

y gauži satracinat!

Ne! Viņš traucas uz 
tavu maju ka komēta ar 

lapseni dibena!

Kas noticis? 
Vai mes viņu 

piežmiedzam?'
IZ-

Taču tas neizdosies! Esmu gatavojies! 
Es liku lamatas nedejam, gaidot,f oi "7 o + noL'o r*! 1

Viņam nāksies mazliet pasvīst, lai tiktu 
garam manam elles masīnam! Un viņam 

nav laika! Palikušas tikai piecas sekundes! ļ

Es jau nojautu, ka šis elastīgais 
radiatora rāmis reiz noderes!



Ha! Padoma vel, pīlēn! Tu nokavēji 
trīs sekundes desmitdaļas!

Tas nozīme, ka man pieriakas
___  364 lieliskas bezmaksas r  ■
r  picas! ^  r

Laika gan... ta 
man šķiet! Neliec man raudat! 

Tu izputināsi manu 
lielisko apetīti!

UhJ Protams, ta s ļr  gardi! Ta ir garnēta ar 
labakajam drupačarn, ko var nopirkt par 
naudu! Sveču gaisma cepta Jukonas 

ņamma, Portugāles 
■" cuku — ^

...Austrumindijas olukoka augļi! Dienvidbriseles asni! 
Medus pilna Enqelzivs! Prušu* ananasi! Un tas viss ir

...Borneo Beiceto 
Brokoiu Buljonu! HARGHHHH!

•
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Suņiem
ieeja

aizliegtai

KF I I - I 7- 74M

( Es ceru, ka Miks 
nebūs nekur tālu aizgājis!

Viņš ir majas!
Mik, pec paris minūtēm šeit 

būs mans šefs...

Lūdzu, ienāciet, Suņsmaida kungs!
Mēs tūlīt pat varam ķerties 

3—ļ pie lietas! /T~ļ—

Tēvoci Mikij! Vai es drīkstu iziet 
cauri viesistabai?

1
o

M

-r<\

...un viņam loti nepatīk suņi!
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Pilotu sacīkstes
Sirmais pilotu skolotā js 

O’Spārns pazudis! S ta rte r is  

dodas pa skolotāja pēdām, un 

izrādās -  vecais lido tā js  nolēmis 

atcerēties jaunību pavisam trakulīgā veidā 

Sākas divu meistarīgu lidotā ju sacensība..

DO\ JALI>5 DAK&
Veltiet Peizijai dziesmu

Ikviens vēlas kaut reizi nokļūt 

radio studijā. Un ja  vēl tu r  notiek 

konkurss ar 10 000  dolāru 

lielu balvu? Sirds t r īs  ikvienam...
O

K|ūsti par lozātājul
Donalds iepazīstas ar lozētāju 

filozofiju. Tas ir lielisks veids, kā a tr is in ā t 
problēmas: pasvied gaisā monētu un izvēlies 

-  pa kuru ceļu doties. Taču izrādās, ka šāds 

dzīvesveids ne visai saskan ar ceļu satiksm es 

noteikumiem. Un droši var te ik t, ka arīDeizijai par to  

sakāms kāds negants vārds.„

iW JJ3  m
Nedarbojas!
še rifs  O'Hara ir norūpējies. Pilsētā 

nesodīta darbojas jauna banku 

aplaupītāju banda, kas sevi dēvē 

par "Zeltnešiem". Mikijs un Spruksts 

nokļūst bandai uz pēdām.

Uz pazemes pēdām.
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