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Nu re, cipars!
Luk, tava gramata un biedra žetons 

Dod šurp dolāru!

Latviskojis /

Arī so problēmu lozetaji sen 
atrisinājuši! Cipars -  tu būsi viens

no mums! Ja ģerbonis -  
nebūsi!

ndris Akmentins



Kfeāogj gan mani 
Despjeaa iepirkties 

Palūkosim,

Ehe, man tomēr ir 
keriens!

Šiem lozetājiem ir funktieris! 
Tadai dzīvei ir sava jēga!

Ko
mums

r-r —es ro a m  kino! 
u :  : • • • e dabas! 
Venmer kaut kas cits!



Cipars -  pa šo ceļu, J  f  
ģerbonis -  pa to ceļu! \  0  

“Uzmet monētu un uzvari!” J  
Citata beigas. 'p

Brauksim 
pa šo ceļu! Beidziet

ķiveties!

Monēta rada ciparu! 
Mes braucam turp! Pec dažam 

judzem un 
lozēm -

Cik lokanai jabut čūskai, 
kas varētu mus izsekot!

Pirmoreiz dzirdu, ka 
sīknaudu lieto ceļu 

kartes vieta!

C Kuš! Kas zina, lozēšana mus vel aizvedis 
pie liela piedzīvojuma vai bagatibam!

_ Ta ir aizvedusi mus 
līdz dunu 

bedrei!



Turpinājums 10. Ipp.

Piedodiet! Es neesmu 
spēlm anis!;—"Ei, bija taču_ 

ģerbonis! Jaspele 
godīgi!

Ar šo ķibeli tiksim 
Cipars -  tin braucam

Vēlāk - PalukosimLka šo problēmu 
atrisinas lozēšana!



Redzat? Tuvojamies 
maģistralei!

Ta gan! Taču uz kurieni ta ved?

Ak, sūras dienas!

Labi redzams± ka 
lozēšanai pienākusi 
smaga parbaude!

SEPTĪTAIS CELS 

LIELAIS KRUSTS 

SARGI AUTO





Ceļotāji 
sasniedz 
Dakburgu, 
taču jau 
policijas 
mašīna -

Tatad jus sakat braukt 
nepareiza virziena?

Bija ta -  es kļuvu par lozetaju! 
Un tapec sviedu monētu, lai

^ __  uzzinātu, kurp
7 braukt! >

Tapec es nesodīšu ius ar parasto 5 dolāru soda 
naudu par nepareizu brauksanas virzienu, nedz ari 

ar parasto 10 dolāru soda naudu 
y Jbn par satiksmes traucēšanu!

Paldies,
tiesnesi!

Kādu Ķadu 
ēVaini? cramatu? Profesoru Bleķi! 

Jn^ramatu “Lozesanas 
inatne” -  citata beigas!

.Ak ta! 
jau

apsūdzība ir 
jamaina!

Taču es sodīšu jus ar neparasto
50 dolāru soda naudu par to, 

ka laujatjnonetaļ domāt 
jusu vieta!



Man viņš iadabu roka!_ 
aribu aipaKaļ savu dolāru!

Ne! Es noķeršu biedi, 
pat ja man jļauzvanda 

visa Dilseta!

Taču 
neviens 
nezina, kur 
pazudis 
Bleķis -

Vel viens vārds par monētas 
sviešanu, un es pasvaidīšu jus!

Ja uz zemes ir kaut mazliet 
taismbasLtad, sviežot monētu 

to biedi varētu noķert
viens un ^ _______ _

divi! m U H n

Cipars -  eju 
pa Snaudu ielu, 
ģerbonis -  pa 
Bezkino ielu!
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Jaizveias, ap kuru stūri! Cipars 
viņš dzīvo šim maja! Ģerbonis -  

ta ja maja! m r
Cipars! Viņš dzīvo šeit!

Te ir divi dzīvokli! Cipars -  viņšjr 
pirmajai Ģerbonis -  otraja! Eh, te ir parak tumšs! 

Nevar saskatīt, kura 
puse uzkrita!

Ģ E R B O N I S

Labdien! Kas tas 
-r Donald?

Tātad viņš dzīvo viena no šiem dzīvokļiem! 
lešu pirmaja!
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Es ne... Es 
mekleju... Tu aizmirsi, ka šodien apsolīji mani 

aizvest uz kino! Un es sedeju majas un gaidīju 
divas stundas -  divas stundas! -  un tagad fu 

šeit uzrodies un stāsti kaut kadas muļķības! 
Ak tu gailis! Divkosis! Plānprātis! Un ta talak!

Un līdz bezgalībai! t

Nezinu, 
ka tev izdevās 
izspiegot; ka 
lesojos pie 
masas!

Nu, kadas pasakas tu 
vel pastastīsi? J

Loti labi! Taču manas 
mazas krustmeitas; 

naks kopa 
ar mumsl I

Mes gribam redzet šausmu 
filmu “Asiņaina ieleja”!

PecjDiecam 
minūtēm -

Pasaku vairs nebūs! 
Ejam uz kinoj___

Eh, vai nav 
burvīgi?

Kaut kada jēga 
tajoslozetajos 
tomēr bija, 
vai ne?

Tad jau nāciet 
jus arī, purši!

r̂rrrrtfMMl

Man japaspej sakravaties un 
pazust, Kamēr viņi nav atgriezušies 

Cik nopratu.ta pīles acis kvēloja 
neželiba pret mani!

Tieši ta!
Jēga vienmer ir! 
Jo otraja dzīvokli

KĻŪSTIET PAK \  IEEJA 

LOZĒTĀJU PAR BRĪVU

BLEĶIS



m m .'»»M jsw vjw nijsrfTrrrm ??;....  ^^  Z5LTN6SU BANDAS ZĀDZĪBAS
Atkal uzradusies Gudro Zeltnešu banda. Mikij! 

Šoreiz no Pilsētas bankas nolaupīti 10 000!

Bet ka jus zināt, 
ka tie ir vini, šerif 

O’Hara?

Viņi atstajuši parasto vēstuli Hmm! Šķiet, ka 
viņiem ir labs 

plans!

Šomenes jau 
desmita zādzībā 

un katru reizi 
tie nozūd bez 

pedaml

Ne viens_ vien!_ 
Banda var mierīgi izveleties!

Vaidrīzurna 
bankas gaidams 

kads naudas 
ievedums?

Man ir aizdomas^ 
ka viņi laupīs šaja 

rajona, šerifi
Kapec?



I

Vel viena zadziba 
šaja rajona pabeigtu 

šo burtu!

Tiešam!
Un tur atroclas 
Pirmā Pilsētas 

banka!

Vinu laupīšanas_ V/a 
viefas veido karte V//t 
. lielo "G” burtu! V/'.

Ja! Ta ir viņu 
pazīšanas 

zīme!

Taču es esmu vienīgais 
kurš to zina!Tieši to viņi 

nolukojuši!Rīt uz turieni 
vedīs lielu kravu 

zelta stieņu! ’  "Pavadzīme zelta nogādei uz 
Pirmā Pilsētas banku trešdien, 
23. datuma!”

Maksis Lielmusis šodien 
iziet brīvība, vai ne?Labi, mes taču 

varam izplatīt šo ziņu 
zagļu pasaule!

Gana labs 
Zeltnešu 
bandai! 

Khe!

Un ta, velak7 Pirms viņš iziet, 
izsauciet viņu 

parunāties un “nejauši’ 
l paradiet šo lapiņu! Tu biji paraug- 

cietumnieks, Maksi!_ 
Ceru, ka tu esi pilnība 

labojies!



Viņš redzeja vēstuli! )Es tev atnesīšu padomu krājumu, ko \  
mes dodam katram atbrīvotajam! P

Luk, te bus! 
Ceru, ka jums šie 
padomi noderes!

Ne jau tik ļoti,_ka ta 
slepena vēstulē! 

He, he!
Va! Lai tik čomi ārpuse to uzzina!

Nakamaja diena Esam uz īsta ceja, 
šerif! Ziņas jau bus 

apskrējušas 
pilsētu!

Luk kur brauc 
naudas mašīna! 

Policija seko cieši 
aiz tas!

Policija aplenkusi visu rajonu, Mikij!

Labi! Zeltne_šu 
banda netiks talu, ja 
sadomas paradīties!



Tas hebija netīšam, Sprukst! 
Deram, kajtas bija bandas plans!

Turiet to delieti!

Šausmas, 
kas tas par 

šoferi!

Vai doma, ka viņš 
bija no Zeltnešu 

bandas?

TikmērEh!vMes pazaudēsim 
šoferi šaja

Traks!
Ko gan tas idiņš 

iedomājās?'

Atveriet
aizmugures

durvis!
Jus neaizmuksiet! 

Mus pavada
B f  Uh! Tas ir 

uzbrukums!



_ Ata! Luk, musu 
vizītkarte, ja vel nezināt, 
. kas mes esam!

Reiz ta bija! 
Taču ta kaut kur 

pazuda!

Saciet izkraut 
zeltu!

Vaiļ Šķiet, ka esam 
pārak veļu, Sprukst!

Apturiet to 
mašīnu!

Velns! Kur gan viņi 
nozuda?

Varbūt mes noķersim viņus pie luksofora!

f  Sprukst, es > 
neesmu vel saticis 

zagļus, kas apstatos 
L pie sarkanas! > Atliek vļenīgi 

minēt!

Viņi nevareja 
'aizmukt 

parak talu!
Baidos, ka pietiekami 

talu, lai nozustu!



Tas ir viņu auto! Viņi to pametuši Viņi diemžel nav 
pametuši zeltu!

P'uf! Mana racija ir Щ 
bojāta auto Й, 
sadursme!

Та ir, Sprukst! 
Paziņosim to 

šerifam!

PiezvanišuO’Haram 
no šīs būdiņas!

Ka mums neiet, 
Sprukst! Sis tālrunis 

nedarbojas!
nedarbojas

Tas nedarbojas!Piedodiet -  
vaj tuvuma nav 
kads tālrunis?

Kapec? Vai tad 
šis nav labs?

Vai nu ta bus? 
Pirms kadas nedelas to 

dūšīgi remonteja! >

Varbūt mums tomēr 
japameģina, Mikijl

Un esmu redzejusi, ka 
te ieiet daudz ļautiņu!

Tuvuma
izskatas
kārtība!

Ja, taču šādus 
uzrakstus par 
velti neizkar, 

Sprukst!





PENSIONĒTO LIDOTĀJU NAMS
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Cikos [us atklajat, ka 
O’Sparns pazudis, 
Dziļstieņa kungs?

Pec rīta taures! 
Viņš atstajis zīmīti, 
ka saiigojies velreiz 

palidot caur 
klintīm...

Vai uzskatat, ka veca pilota nozušana
nav nojaušama kada _____________

jauna roka? ) . >
=■— 6-----------—---------------- \  ^Komentāru nebusļ,

Ak, paldies Dievam, \  / /  I 3---------r |
jus esat šeit! Nāciet ) / /  - / 

man līdzi! /  / / ---------- /

...un ka dosies šaja bīstamaja piedzīvojuma, 
lai pieminetu j a u n ī b u ! ____________

Ak vai... O’Sparns 
daudziem 

tik

Ak, aķ, šķiet, ka avīzes jau 
uzzinājušās par mana veca 

drauga pilota O’Sparna 
pazušanu! a



Veikls gājiens, Sparna kungs! 
Vai drīkstu to pameģinat?

Tieši ta, mazuli! Nekad 
neaizmirsīšu to dienu, 
kad viņš mani ar savu 

Mak6nstumeiu-40 
aizvizinaja pari Masīvu > 

kalniem! •

i! Saja bilde esi ari 
, Starteri! Vai tad 
Spārns bija tavs 

skolotājs?
Vel_ne, vel ne!_Taču tu 
varēsi viens sturet, kad 
nolaidīsimies! Un sauc 

mani par Asu!

Uh, pirmajai reizei 
īri glīti nosēdos, vai ne, As?

Ja mes pasteigsļmies, varbūt 
varam viņu vel apturēt!Paskaties turp! Ass ir 

noradījis savu mērķi! Ja, viņš nodomājis 
atkartot savu slavenako 
.meistarstiķi... Izlidot ar 
riteņiem uz augšu caur 

Nešķīsta Ledusladi Masīva kalnos!

Taču zīmes rada, ka Ass ir 
mums solīti priekša!

Turies, Erni], tūlīt 
mes tevi atbrīvosim!

Mfffftt! Ernnnt!



Pec mirkļa -  Tu noteikti dzirdēji, ka
--- ------- —  - - A  Ass lidos uz Nešķīsta

Ledusladi?
Jā, un gribēju “

viņu bridinatLka tur plosās
sniegavetra! Vjņš tik pasmējās!

Aha velreiz!

Velak, Masīva kalnos

Briesmas, Starteri!
Mes parveršamies lidojoša ledū! Brr!

Turies, mazuli! Paradīšu^ ka Ass mani iemācīja 
izrēķināties ar sīm pūciņām!

Ķerns!_
Tas uzmacigais 
reportieris grib 

uztaisīt stāstiņu 
par O’Sparnu!



Neraizejies, mazuli!_ 
Paradīšu viņam oriģinālo 
izslīdēs triku, kas mani 
paglabis ne tādas vien 

—7 reizes! «-

Uppsl Par veļu 
apstaties! Mums 

jatriecas tam cauri!
Viņam atliks tikai 

rakstīt par... musu 
bēdīgo galu!

Ja vien kads to spēj 
tas esi tu... v-varbut. 

Es ceru!

TIRRKS!
DRIPP!

SKRĀKS!

VURRR!

Nezinu, vai tas daudz ko 
mainīs šaja putra!

Vaa! Kas par slaidu 
lidojumu! Luk, ka izskatas 

īsta sniegavīra 
vedera!

Vai varu atvērt acis?

Man japariet pa spārnu pie viņa un 
japalīdz nosesties! Vadi lidmašīnu, mazais! /

Ei, redz, kur Makoņstumejs-40!

Radas, viņam iesalusi vadība! 
Viņš strauji krīt lejup!

g , V>



Redzi, As... X 7  Mans burvīgais 
Nosēšanas vienmēr ir Y Makoņstumejs-40! 

liels pārbaudījums! Lupatas:

Pec mirkļa Neraudi, O’Sparn! Starteris 
nav tikai trakulīgs pilots...

viņs ir ari traks uz lidmašinubuvēšanu!
Viņš atjaunos tavu lidmašīnu, ka 

nebūs ko redzet! ___ _______



Neaizmirstiet, knariņi, pasūtīt dziesmu, un es jums uzdošu jautajumu: atbildot pareizi,
varesiet laimei 10 0001

Cala smadzene! Vai tu nevareji 
man veltīt kadu dziesmu?

Ak, kapecj^an tava balss 
skan ka trula zaga 
vaimanas sieksta?

Rakstīšana domata 
otrgadniekiem! Es iešu 

uz radiostudiju un 
parunašu ar dīdžeju 

ka vīrs ar viru!

Un ka gan tu doma to izdarīt 
pijgalva tads? Par veļu 

rakstīt vēstuli!
Nauda jau ir pie mums studija, tapec 

K  aimigais uzvārētājs saņems to bez 
kavēšanas/

Labi! Ļauj savai mutei 
un manam ausim

atpūsties! Pasutīšu tev 
> to muļķīgo dziesmu!.

Vai jus atvērtu durvis, es atnesu no 
bankas naudinu!

Tev ir lieļa \ 
taisnība! Tapec 
vajag aizslēgt , 

durvis! A

Ceru, ka neviens 
jums nesekoja! Ar 
tadu naudu neko 

nevar zināt! ,Bankai jau labi! Man nemaksa tik 
daudz, lai es sargatu 10 000!



Ja tu nebeigsi 
driceleties, es nevarešu 
v  izvilkt to gruzi!

Es to vienmerpaņemu līdzi 
kad dodos laupīt! Cilvēki man la 

palīdz, tikko es to izvelku!

Tapec priecājos 
ka jums ir 

šaujamais!

Kauns un _negod§, 
:ik maz mu§chenas 

var uzticeties 
svešiem! A

Vai! Viltus apsargs! Mani 
cejas asinsspiediens! j

"Tur jau nak īstais sargs! Laid vinu iekšā, 
paņem no viņa naudu un tūlīt suti projām! 

_  Es tevi verošu!!!

Vai tu nedzirdi mani?! Kas tev kaiš, 
vai gruzis iebiris acī?

Ne... ne, manam acīm 
nekas nekaiš!

Es negribu liekus satraukumus! Ārsts 
teica, mans asinsspiediens...
Ja tu tūlīt neatversi durvis, tev drīz 

beigsies jebkāds spiediens!

E snrnrwrs ar nopietnu augs
iekaisumu, un vina liks man 

mieru tikai tad, ja veltīšu viņai 
dziesmu!



Tu neizskaties labi! Varbūt 
tase kafijas tevi nomierinās!

'a\\ Mana acs! Mans 
asinsspiediens!! JMulkis tads!

Nav vajadzīgs rakstīt uz lapiņas! 
Gribu tikai novēlēt -  Deizijai,manam

milum... Sads idiotisms ir _ 
neiespejams! Tas ir kads 

klauns vai kas cits!

Ui! Mana acs... mans asins
spiediens... Mans Bezmando 
.___ Artevi uzvalks! ^

Tu nejūties labi, tapec gribi, lai es 
tev palīdzu? Ta ir? Kāpēc gan tu 

to nepasaki tieši?

Te nav rakstīts mans 
vēlējums! Kas tur ir?

P... H vaiG ... 
v Palīga?

Man šķiet, ar tavu diskmašinu nav īsti labi! 
Es labak atskaņošu savu kaseti!

Vienmer esmu sapņojis kļūt par dīdžeju... eh! 
Tagad tomēr nebūs viegli to īstenot!

^ ^ l / v 1 ‘ '' a d a t a * T77777;



Viņš nav 
komēdiju aktieris!

Viņš ir kaitīgs 
^apkartejiem !^

Vai! Es esmu mierīgs 
mierīgs...

Tev skapi ir citi ieraksti? Varbūt tev ir dziesma
------- 7 - - -------------------------------j “Brekajošais
#  (  Uff ) v  kovbojs”?

E... tici man, tev 
tik un ta nebija 

glīta frizūra!

Es pats to 
sacereju... 
iik!.„. pirms 

dažiem 
gadiem!

Mums tadas nav, bet mums ir 
“Nekusties, citādi šaušu”! To es esmu dzirdējis, 

labak aizskriešu līdz 
veikalam pec “Brekajošā 

kovboja”!

Vel viens solis, 
draugs, un tu vairs 
nekad neskriesi!

Uzliec kadu 
^  dziesmu, slaist!
H Negribu, lai kadam 
&  rodas aizdomas, pirms 

uz šejieni atnes 
M  naudu! A

Vai! Kaut kas man Iļek tomēr 
uzkaveties un paverot īstu 

dīdžeju darba!
Elle un Indija! Vai esj
iemidzis?! Mūzika tava 

studija apklususi jau  
vairakas minūtes!

'  Prātīgs lēmums! 
Apsedies un neskaries 

klat nekam!



Ceru, ka tu klausies, Deizij, 
jo, pirms es atskanošu 
dziesmu, tev japasaka 

pareiza 
— I atbilde,

V lai saņemtu 
10Č00!

Ja, es gribētu 
veltīt Deiziiaļ Dakai 

dziesmiņu “Esrekajošais. 
kovbojs”!

Piedodiet par pauzi, dārgie klausītaji, bet 
pie mums ieradies viesis ar vēlējumu!

Kuš! Runa ka cilvēks 
un uzvedies kārtīgi!

V īiīi1111i ī ī i i ī ! Donald, tu to paveici!

( Ak, krītošie meteori! Kas tas
V  bija? Vai trauksmes sirēna?

Vauuuuu!

DZINN!
DZINN!

10 000 vērts jautājums \  Es raujos vaiga sviedros, lai kaut ko 
ir... kādā krāsā bija ) nozagtu, bet viņš to sola atdoL 

Napoleona baltais zirgs?./ par tīram muļķībām!
V Te runa... nu ja... Dakija Deze 

tas ir... Deizija Daka! Ko... 
[ 4 ^ ^  kāds ir tas jautajums?

(Auč!)_Ka Donalds 
uzdrīkstējās mani apsmiet 

pa radio! Kad visa_ 
- v r .  Dakburga klausasL

Nav godīgi! Tas ir parak gruts 
jautajums Deizijai! Kapec tu 
nejautaji kaut ko vieglāku?

Piemeram, ka viņu 
sauc! Taču arī tas ir 

par arutu Dakijai 
Dezei, he!



Es saprotu, ka tas 
. pieder man!

Nu ta, Donald, 
kur tu esi, lops?

Unnnkt!

Kur gan ļr mana naudiņa! Bušu loti bēdīgs, 
ja kads cits to .

pievāks! p j ļ ļf c »  > —
TvC-------............... .......Mmm!

/elak

TUKK!

E... mums ir dažas 
tehniskas problēmas 
tapec es uzlikšu citu 

dziesmu!

Granitpiere, tu! 
Es tev radīšu, 
ka celt traci!

Godīga meitene nedrīkstpiejaut, ka 
viņas pratu apšauba kads puika 

_____ Qa radio! ^

Atsutīšu jums atklatmti no kadas 
siltas, eksotiskas zemes!

Uhuhu! Nosūtiet 
mani uz Dakburgas 

sanatoriju!

I I

Prrr! J

Esmu klat ar naudu, kungs! Piedodiet par 
kavēšanos, ielas ka piebāztās!

Labi! Tagad domā 
par mani un manu mazc 

ierocīti! Nekādās 
pašdarbības!

Vai man nevajadzetu palikt 
tepat un pasargat naudu? Ņemiet un ejiet! Ludzu!

Ne... ne, paldies! Es 
tapat to ilgi neglabašu 

pie sevis!



Esmu sieviete, kas šodien 
nepieļaus ņitgašanos 

^  par sevi! Še tev! y

Ak tad es esmu 
zoss, ak es?!

.asies nost no ceļa 
sīksta zoss! .

Es nesaprotu? 
Tu gribi teikt, ka 

esmu muļķe?!

Ak redz, kur tu esi! Te bus ) $ 
daži vēlējumi no m a n i s ! > y , Aaaa! Palīdziet rnan 

veicīgāk! Policijaaa!

Beidz! Tu neko 
nesaproti!

Es aizvien vel 
neesmu dabujusj 10 000! Tapec 
bušu vel priecīgākā, ja_ saņemšu 

veltījumu arī rīt!

Nja, man prieks, ka tu negribeji teikt 
to, ko tu teici, un paldies par 

veltījumu, bet...

P-pietaupiet savu daiļumu, jo 
rīt manis te nebūs! Es došos uz 

D-dabas draugu nodaļu!

īstais brīdis aiziet! Man pietiek 
stresa, man pietiek problēmu 
vienai dzīvei tas ir par daudz!

Es atradu “Brekajoša kovboja” 
ierakstu! Uzlikšu to klausītajiem 

lai mazliet papriecajas!

Nu ko, tad jau jaiet majas! 
Vai nāksi līdzi, Donald?



Piedodiet par nekārtību 
bet mes ciemiņus 

negaidījam!

Mes gribējām 
tikai pamest šo 

pilsētu!

Jus nekur neiesiet! 
Policija aplenkusi visu 

rajonu!
Redzi, mes netai§amies 

līst virszeme!

Phe!_ 
Tas mus 

neuztrauc!

Un gaida arīdzan privātā 
lidmašīna Dakburgas 

lidosta! Khe! ^
Un tagad 

atvainojiet, bet 
mus jau gaida 

tuneja gala!

n a  bija skaistaka diena mana mūža, 
kad es atklaju šo veco šahtu! 
Toreiz biju telefonu montieris,



Lai jums galva neienāktu 
mulķīgasdomas, esam spiesti 

jus atstat šeit!

Labak palieciet 
uz vietas!

Paies nedeja, kamēr 
vini izraksies cauri!

Vaļmandies! 
Kads traks 

numurs! Mes 
netiksim līdz 

liftam!

Taču nav jēgas vaidēt! 
Velc nost klintis!

Ta arī ļr viņu 
spožākā ideja, 

Sprukst!

Pec stundas E-e! B-bet tur tak 
ir tumšs, Mikij!Varbūt 

paiesimies 
pa šo 

tuneli?!
Pu! Mes īsti labi 

netiekam uz priekšu Un mes 
tērējam laiku!



Šķiet, ši eja ved 
dzijak pazeme!S ī kalnraču la_pa 

mums palīdzes!
Bet mēģināt 

vajag!

Baa! Ta ir 
zemestrīce!

/(  Kur tu skriesi, Sprukst? Š ī eja ir ciet, 
P v  atceries taču!

Ta nebija 
zemestrīce, 

Sprukst, -  tas 
bija pazemes 
v vilciens! „

Ei, paklau! Ta beidzas! Isaka zemestrīce
mana mūža

Mja, beidzas 
gan!





Urjraa! 
Lauka esam!

Luk, vilciens uz lidostu 
Sprukst!

Ja paveiksies, 
mes tiksim 

lidosta atrak 
neka bieži!Sīkie

huligāni

Pec dažam minūtēm

Bležj ļoti 
priecāsies, 
mus redzot!

r Fu! Viņi gan_ 
varēja uzbuvet 
drusku atrakas 

kāpnes!

Fu! Biļešu kontrole!
Uzmini, 

vai mums ir 
biļetes?



Paklau!
Jusu biļetesPiedod, draugs, 

mums nav laika 
paskaidrot!

Šiem diviem 
nav nekādu 

biļešu!
Sasodītie zaķi! 

Hrrr! Bandas lidmašīnai 
iabut tepat tuvuma, 

Sprukst! >

Vai! Mums viņi 
jaaptur!

Man ir rokudzelži 
tieši tev!

Ne jau mus vajag ķert -  
luk, kur aizbēg Zeltnešu banda!

Zeltnešu
banda?



Rrr! Ka jus tik atri tikāt lauka?
Vāā! 

Pēdējais mirklis 
un esam tinte!Palieciet uz 

vietas, viss 
bars! Varbūt var teikt, 

ka esam izcirtusi 
jaunu eju līdz 
lidostai, khe! >

Drīz vien Tas ir šeit -  glīti iesaiņotsLabs darbiņš, draugi

Tad šeit bus bankas 
davana -  tikpat glīta 

paciņa!
Vai tiešam manas 

bankas zelts ir 
drošība?

Kapec gan ne? 
Piezvanīšu un 
uzaicinašu ari 

Minniju!

Man šķiet, Sprukst, ka 
tas mums ir janosvin!

Varbūt 
ar jaukam 

pusdienām?

Paskat, kads_ uzraksts,_ 
MikijJ Vai tiešam arī šaja 

buda iebuvets lifts? NEDARBOJAS

Neticu! Taču labak^ 
neriskesim! Ar vienu 
piedzīvojumu šodien 

pilnīgi pietiek!
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V0\ \k\JJB
Parādu piedzinējs f,~ ~ ^ ļr  J^Ķ
Donaldam nepieciešams a l g a s ^ J ^  
pielikums. Tači ir tikai viens <CL=*f:7 v _ 3 f  /  
cilvēks, kurš varētu viņam
to  do t -  tas  ir tēvocis Knaps. Un ir viens cilvēks, kurš par 
visu vairāk pasaulē necieš palielināt algas -  un arī tas  ir 
tēvocis Knaps. Donaldam šajā sakarā nākas apgūt jaunas 
iemaņas -  viņš kļūst par parādu piedzinēju.

Cenai» 0,75 
Abonējot / 1.-14. feb ru āris  / 199S (12)

Picu nesejs
hv Pagājušajā žurnālā savu mākslu laikā 

piegādāt picas demonstrēja Donalds. 
iW\ Tagad šo sarežģīto pienākumu cenšas 
[V ) apgūt Spruksts. Jo Spruksts vēlas 
W nopirkt teleskopu, lai vērotu mazos 
' \^Py citplanētiešus. Diemžēl Sprukstam ar 

picām neiet tik  zaļi, kā gribētos...

3RUMQ BEZBREMZE
Kriminālais izsūcējs č&JU
Rudenī b irst lapas. Tas ir skaisti, ja JlM 
vien tu  neesi tas, kuram 
jānodarbojas a r t o  savākšanu.
Bruno allaž gatavs palīdzēt, un viņš 
izgudro lapu sūcēju. Bet ir kāds, kurš vēlas 
to  pārtaisīt -  par banku izsūcēju.

DONALDS ^
Beidzot bagāti!
Kāpēc cilvēki vazājas pa vecām, pamestām zelta 
raktuvēm? Protams, cerot kādreiz kļūt bagāti. Tā 
notiek arī ar Donaldu, Tiku,
Tīku un Triku. Un viņiem
patiešām paveicas -  Cķ
viņi iegūst maz lie t^^ ,_^V ^^^M  /

Ne pārāk /  7 ^  ' <■■■
daudz z e l t a i7 Y A / '

pmiAL£>£> m
Trakā slāptā kamera
Tikām, Tīkam un Trikam patīk 
trakā TV programma, kurā ar 
slēpto kameru tiek filmēti cilvēki 
dažādās smieklīgās situācijās.
Mazie radupuikas uzsūta Donaldam
šīs programmas veidotājus... o


