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Un pedejaisL kas izmantoja 
vecas, labas metodes -  ' 

palielinamo stiklu un 
dzinējsuņus!

- J P f  Satriecoša gramata, 
——  vai ne?_Viņš tiešam bija 

\  visdižakais detektīvs!

Jaa, tie tik bija laiki! Tolaik uz 
tehniku varēja paļauties! 
Žēl, ka nedzīvojam 
toreiz! ^------------

J  Man arī žeļ! 
Tačunebeda! 

Mes varam izteloties!

Latviskojis Andris Akmentiņš

Mes izmantosim 
palielinamo stiklu un 
pirkstu nospiedumu

Suderi, lai 
atuLkurš 

bijis mūsu 
istaba!

Protams, Donalds! 
Vai tad viņš spej 

kaut kam nepielikt
9

Jus esat atpalikuši! Ha! Ha! Haļ 
Mūsdienas noziegumus var atklat 

tikai ar modernu tehniku!



Es to saku! Jus 
vel šaubaties?

Es domāju, ka 
gan vecais, gan jaunais 

var tīri labi saaeret 
koc

joks! Taču ir tikai 
ka noskaidrot 
patiesību! __ ^

Vai, vai, baigai: 
viens veids

Velak Nu, pratvederi! Nāciet līdzi un 
turiet acis vaļa!

Saprotams, ka puiši tur acis vaļa plati jo plati DETEKTĪVU BIROJS
PĀRDOTS 

ĪSTAM KLAUNAM

Lūk! 
jsu priekša stav 
aimigais jauna 
vata izmekletaju 

biroja šefs!
No šodienas 

3s veltīšu dzīvi 
noziegumu 

izpetei!

Es jau 
redzu pirmo_ 

noziegumu! Ka 
var sviest lauka 

šos lieliskos , 
p priekšmetus!

*  S Tūlīt es jums 
is 'ad īšu  savu jaunako 
uziaboto aprīkojumu!

Oho!_Kastu kastes! 
Par tadam sapņo ikviens 

privātdetektīvs!



Lauka no šejienes! 
Telojiet vien gudros 

Es ar šīm iericem 
panakšu, ko 

" i  gribēšu! r "

Cik skaists suņuks!
L u k js ta

izmeklēšanas
iekārtā!

Varat viņu ņemt sev! Tik novecojis 
radījums man nav vajadzīgs!

Vai, paldies, tēvoci! 
Mes viņu sauksim par



Drīz vien Ārprāts!
Zādzībā!

Piezvaniet uz detektīvu 
biroju! Veicīgi!

Pirmie jau 
klāt -

Hrmmm... 
Vaļ jus neesat 
^parak jauni?

Mes esam 
čaklakie 
mācekļi,

\  kungs! r

Galvenais 
peddzļnis mazliet 

aizkavejies! Viņam 
jaizpako jaunas « 

iekārtās!

Paskatīsimies 
ko justikm ēr 

atklasiet!

Palūkosim
nospiedumus

Ošņa,
Vatson!

Mazliet 
velak -

Esmu klat, kungs! 
Kur noziegums?

Nāciet
šurp!

Tuļit es uzstādīšu savas 
iekārtās! Uz panakumiem 

nebūs jagaida!

Turpinājums 10. Ipp.



Ta ir! Pec maza mirkļa 
vienīgais noslēpums b_us tasL 

ka man izdevās atklāt 
mm —  noslēpumu 

tik ātri!

Ho!_Ho! Esat gan jus 
stūrgalvīgi! Muļķa 

puišeļi! Vecais suns 
jums nelidzes!

pītes-p/Dom  
ATMArm

Nu re! Man jau ir skaidrs, 
ka zaglis izmantojis 

^ ~ 7  savu cieto galvu, lai 
|1 1  izkļutu ara caur 
m  !> sienu!

Talak rī_kosies modernākais 
lāzers! —„

Tikai mieru, kungi!_ 
Esiet droši, ta ir jaunaka 
te. un atraka iekārtā!

Ja, mes patiešamesam 
uz īstajam pedam!



Nu man ir 
skaidrs, ka zaglis 

aizbēdzis pa 
šejieni!

Tavi mācekli to jau sen atklaja, 
turklāt ar mazakiem 

n postījumiem!

Varbūt laimīga nejaušība! 
Toties manametode to apstiprina! 
Nu es turpināšu meklejumus ar 

'-i īpašo pēddziņu
— helikopterus

/  He, he! 
iP sa  Luk, tas jau nak! 

Ar visu autopilotu!

Ar specialo ierīci pēdas 
vislabak verot 

no gaisa!

Labs suns Ek-ek! Lūk, 
kursparnotais 

sāncensis!

Mekle,
Vatson!

Ja, ja ļE sm u 
uz pedam!

VAAAĀI!



UFFF! Un tomēr 
man veicas 

labāk!

Pec
mirkļa

Lai dzīvo suns!Ha! Ha! Ha! Viņš pat rok musu vieta!
Urra! Mes 
atradam 
kausu!



Labi_
nostrādāts

zeni!
Tūlīt es to atradīšu -  
( pateicoties 

jaunakaiam 
metoaem!

Tas ir neizturami! 
Man vajadzīgs labāks 

aprīkojums!____

Lidošu uz klubu ( Reaktīva tarbiņa 
turp aiznesīs viena

mirklī! .----------------- -

Sirsnīgi sveicu jus, zeni 
Izrādās, ka

vecie paņemieni ir tie 
labakie!



O, ja, man šķita, 
ka es dzirdu 
trauksjmes 

signālu! j

Ak tu viens! 
Esmu atradis kausu!

Nost no ceja! 
Laupītaji!_Ešmu 

uz pedam!

Tatad tu visus muļķoji jau no sakta gala! 
Ka tev nav kauna aplaupīt 

savus kluba biedrus?

Luk, jusu kauss, 
kungi! Un jusu kausa 

nolaupītajs!

:u aunapiere! Caurais pratveders!
7an\ k a u c u  iran a t r a r l a l





Aha, Donalds! 
Nu beidzot! 

Esi gatavs iet 
v makšķeret? ^

Bezpalīdzīgie neprasas! 
Vislabakais makšķernieks 

esmu es!
un makšķeret? 
Bruno! Ha!
7 Beidz mani 
( smīdināt!

Nekad jus_nenoķersiet_ 
lielākās, Tabakas un vairak 
zivju neka es! Saderam! Tik traki viņam 

>atik makšķeret!



K-kas tev aiz adas 
Donald?

Ne jau aiz adas! 
Ka mes uzliksim 

laivu uz 
v mašīnas? v 1

Brauksim jūriņa!

M  Vai neesi kaut ko 
cA piemirsis, Bruno?

Nebaidies!_Ta ir mana Veca, laba bez 
svara iekārtā, tikai mazliet uzlabota!

r  Kam gan 
vajag mašīnu?!

OHOOO!

Aiziet parļ 
burzmai uz juru!



Diez, kas gan 
noticis ar zivju 

baru?

Vēlāk Skaties! Zivs!

Kas tur 
trokšņo?

Ha! Cammas!





Vai traks, ir gan 
smaga lieta 
tāds valis! Hahā!

Mums
izdevās!Uz priekšu 

Bruno!

URRRRĀ!

Ka tad! Vajadzētu 
apciemot!

Klau, vai tas 
nav musu 
kaimiņš?

Aizvedīsim 
mazuli uz 
dziļākiem 
ūdeņiem!

f  Hm, radās, ka V |He-hei, kaimiņ 
1 bus lietus... x



Skaties, 
ko mes 

noķērām!

Haha! Mums 
tikai tagad saka 

copet! a

Bruno!
Uzmanies!

Hahaha!

ĀRPRĀĀĀC!

ĀRRRRRRC!



(Slurpt!) 
Izvelciet_ 

mani lauka!,

Manas
zivis!

Hrr! Pašiem baigie smiekli 
ko? Es tik un ta uzvarēju, 
jo valis vispār nav zivs, 

bet gan zīdītājs, un 
^  ^  /yvispār.

P A LĪĪG A !

...jusu loms varbūt arī bija 
nedaudz lielāks^., man tik un 

ta bija vairak zivju!

Ak, patiešam [Skaties, 
kas sabiris musu laivā!

Arghhh! > 
Zvejošana! 

Vaivaivai! Zivis! 
Zivis! .



Rrr! Ko tas mans dels gan 
iedomājās! Apkauno Vilka 
•~T\ vardu pa visu j  

mežu! J
Reičel, te bus 

tava lellīte!

ī Speleias ar lellem! 
kPiesKata bērnus! Pie visa 
ļ i^ v a in īg a s  sasodītas A  

c ū k a s ! __

Beidzot atvilkies?_Ceru 
tu paskaidrosi, kapec 

'O tik  labi uzvedies?>

Un velak

_ Bet 
kapec!?

Es tev aizliedzu piedalīties] 
vilkiem tik pretdabiskas 

v  izpriecas!



Japasaka 
siveniņiem, ka 
nevarešu vairs 

viņiem palīdzēt!

Nākamajā rītāJa kads vispār var 
strādāt par auklīti, tad 
[ tas esmu es!

Es kopaar ģimeni tļkko pārvācos uz 
Priežu maiu mežmala, un man vajadzī 

ga auklīte savam jaunāka jam !^

Piedodiet, jaunais cilvēk, vai jus
varētu man palīdzēt?,

Centīšos, 
kā varēšu

L
Es pazīstu dažus 

kas varētu 
palīdzēt!

Vai viņi varētu 
atnakt p iem anis 
w rīt no rīta?

Tieši to es viņiem 
palugšu, kundzīt!

Paldies, mazo 
vilciņ!

/T abas ziņas,^ 
ļ draugi! Uzradies 
Ķ jauns klients! \ j

Kada sieviete 
ievākusies 

Priežu māja!

Ko? Ta bija tukša 
gadiem ilgī! Nezināju 

ka tur kads dzīvo!



r Ē  s arī labprat ietu, bet' 
tevs man aizliedza! Viņš 

l teica, ka vilkiem tas nē- 
L  piedien! Un man vel 
MaL daudz darba! y

Mes tiksim gala, 
vilcēn! Neuztraucies 

ne nieka!

Sveikļ!
Vai maja kads ir? Nevienu nemana!

Tavs nekrietnais 
tētuks nočiepa 

manu lelli!

Lielais vilks? 
Priekš kam 
viņam lelle?



Pa to laiku Priežu majā Mazulis guļ 
bez bēdu!

Vai! Tas nav 
mazulis -  ta ir. 
------ lelle! \

Es jau arī neesmu 
nekada tur sieviņa! 
^  He!

VAI!!!

Cik viegli jzdevas jus te 
iemanīt! He, he! Ķ LIELAIS, LAUNAISj 

\/n izcili

Jums nav kur sprukt! 
Hrrr!

PALĪGĀ!!! V //////'



UFFF! Tas par sivēnu 
tramdīšanu!

^ _ Hei, re k u r ^ \  
vilcēns! Tomēr ļaunais* 

vilks nav atradinājis 
viņu palīdzēt a 

vājākiem! ^



Nodziedjet miegadziesmu 
Pastastiet pasaciņu!

Jau darīts! 
Bet viņš tik 

raud!

vJ/Oī £23 6

Būsiet auklītes? Labi, ka atradā' 
nodarbošanos, kamēr es 

spēlēšu biljardu! t r

lūMČj&rLTftg)

m S ffG Ā

Šonakt mes piepelnīsimies, tevoc!

Mēs pieskatīsim Kvīkšes 
kundzes mazuli, kamēr vina 
ciemojas!

Dusi, mans mazulīt, dus’ !
Lauka tik kluss, tik...

\  #  __



Protams, ne! 
VI... B e tju  man 
vari atgadinat!

Donald, ceru, ka neesi 
aizmirsisi  kam šodien ir 

divsimta gadadiena?

ā bija diža Dakburgas «uzvara kauja ar 
Svakburgu, ^ — 

F ļ 77p ~ ~ ~ V  aizmarša! /7

Es ceru, tu_vismaz atceries, ka tev šodien jatelo 
Jānis Dranis, kaujas varonis! ,

Manu kostīmu?! 
Ak kostīmu! 

Aha!

Es tikai ieskreju, lai brīdinātu, ka 
tūlīt atvedīs tavu kostīmu!;n man_ 

nas svētku 
:um ajātelo 
^  Draņa 
sti mīļota 
ma Britite.



Ta! Man jau biļa aizdomas 
I ka šī ir svarīga diena!

Ne! Protams, ne!

Dakburga! Dakburga! 
Dakburga! ^

■_ NOST AR SVAKBURGU!

Donald, es tevi 
brīdinu -  ja šodien 

kaut ko savarisi, 
nekad ar tevi f -  
nerunāšu!

Dakburaa
DAKBURG

Bet ne jau pat svētku izradi 
es atcerejos! Šodien ir gada 

spele futbola -  Dakburga 
pret Švakburgu!

Man ir iaredz ši spele! 
_. Bet ko es teikšu 

Deizijai?

Sutījums Donaldam 
Dakam! Dakburgas varoņa 

tērps! Vidējais izmērs!Deizij, es 
nevaru...

DZINN!

Lūdzams
ienesjto
iekša!

Tā ir mana darīšana!Tas nav uz labu! Deizija man 
to nepiedos! Man jaklust 

par aktieri!
Stāvi! Man ir 
viena ideja! 
Cik tu esi 

garš?



Atceries, ka es mācīju 
Priecīgu izklaidi ! / r —

Pec īsa 
strīdiņa

Brinišķīgj! Tu izskaties 
gluži ka es! Gluži ka 

Jānis Dranis!

Kas tad tas?
Vai esi meli norijis?

Vai ta ir arsta 
7 zīme?

Donald, tu esi lielisks! 
Es tevi_gandrīz nepazinu! 

Ka izskatos es?

‘Daraa Deizij, izpētīju papīros 
ka Dakburgas varonis Dranis 

bija slavens ka Janis- 
Klusais! Kušš!”

Ak, Donald!

Ak dievs! Jacer, ka 
Jānis Dranis nedzera 
zivju eļļu, pirms jzgaja 

no majam.

Nac iekša! Man arī 
priekš tevis ir kaut 

kas vēsturisks!

ismu tik priecīga! Pirmoreiz dzīve 
esi nopietni
ilejies! J



Tas ir zelta zīmoggredzens, 
ko Jānis Dranis atnema 

sakautajiem ' 
švakburdzeniemj 

Pamēģini, vai deres!



Tas gredzens ir musu, ) Ka man 
tu to atdosi mums! ^ v e ic a s !  Tie ir 

J  Svakburgas 
—  futbola 

//J iiĒ m ļ f 8 ? huligāni!

Es neva_ru! 
Tas iesprūdis!

Ak nē! 
Stiepiet viņu 
uz mašīnu!

Donald! Ko tu dari?
Tik precīzi nevajag, nebrnc 

nabaga cilvekiem virsu!

Musu \ f  Ehei! 
gredzenu?! Stāviet!

Nostīvesim to 
gredzenu kur 

citur!

'  Ak vai! Es netaisni 
apvainoju Donaldu! Svak
burgas huligāni uzbruka 

v viņam! __

Ne, ja šie 
švakburdzieši 
doma rjkoties 
tapat ka pirms 

divsimt gadiem.

...es darīšu tapat ka 
Britīte! Es cinīsos par 

savu mīļoto!



Ne visai talu
Donald! 
Es tevi 

panakšu!Ak! Ta tik ir_ 
— .dzīve! Ka

UZ DAKBURGAS 
STADIONU

l( To tik ne! 
Deizija! 

Viņa mani 
atmaskojusi

Klusais Jānis iekļuvis lamatas!
Man veicīgi japazud! Fūu! Viņa mani 

neredzēja! Un es 
nenolauzu kaklu! 
Cik laimīga diena!

Un vel grib 
mus audzinat!

Au! Ei! Ar šitādiem pa 
trotuāru nedrīkst 

braukat!
Ak, sie 

pusaudži!

Ir gan tie  ̂
pieaugušie 

Hfil

Aha! Vini griežas atpakaļ 
Pie luksofora es viņus 

panākšu!

Jālavas pa pagalmiem, lai atkal
nesaskrietos 

— n— 7*------------- n  ar Deiziju!
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Stat, vai es 
šaušu!

Un ta drīz vien Vai, ne! Vļņa grib mani 
nošaut! Ka man riebjas 
_  vardarbība!  ̂ _ Neparko

Bēgsim! Mums jatiek 
prom! Viņai nobrucis 

valdziņš! _____ _

sunīt!

Fuuu! Labi, ka Deizija 
švaki šauj! Nejauši 

trāpījusi riepa!

GRRRR!

Ak, tu draņķa suns 
vai tu reiz...

Neeee!

GRRRRR!



Piedodiet, 
es pārteicos! Labi 
suņuki! Es jums 
atnesīšu suņu 

L barību! f

Muļķa zvēri! Ko jus _ 
izdariiat! Jums jadzena 

kaĶi, nevis piles!
GRRRR!

Vaufff! 
Grrr! Jamm!

Fuu! Beidzot paveicas! Te mani ne 
suns, ne Deizija neatradīs!

Mierīgi noskatīšos r  
spēli!

} Vai, ne! 
Aizmirsu, ka 

suņi protrakt! 
Jamuk talak!

Tikmēr 
blakus -

Viņa _ 
mums vel 

seko!

Pulī mus nenotvers!
Neviens nespej aizbēgt 
, no Britites Dranes! -

Ak vai! Vai šai sievietei 
reiz nebūs gana?Es jau naku, Donald!

0 0 Ā° 0



Jacer, ka 
naipietruks laika 

pārlādēt bisi!

Ak dievs! 
Laiks atkapties 

ar godu!
Apželojiet, ir taču 

valsts svētki!
Policija!

Aučč! Nu esi zinu, ka 
jutās paciņa pasta! _ Sis gredzens ir nolādēts! 

Jadabu nost, pirms 
vel kaut k a s . . . _______

Beidzotnotiek!

Ak, beidzot_ 
ziepes palīdzēja 

to novilkt!

Kada_veiksme! Jo es an tevi 
mekleju! Lai atdotu šo tērpu!



Vai tad es tev aizmirsu pateikt? Vispirms sports, tad 
vēsture! Ka izrādes dalībniekiem mums ir biļetes 

uz futbolu vislabakajas vietas!

Blēņas! Kas notiek 
uz laukuma?

Tev trapīja 
bumba! 
Pa pieri

K-kas notika???

Pec brītiņa - Ak, mes zaudējam! 
Septiņi pret nulli!

Taču neuztraucies! Mēs esam dienas ) *5 « fia n ls i^S n ^S va r iii 
I S A  varoni, mūsu rokās ir gredzens, {  tavajadzeia so uzvaru!

kas apliecina musu 
izcilo uzvaru!

Mes zaudeļam daudz 
svarīgaku ciņu! Mums 

vairs nav kausa!
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Tu labak pasteidzies un velc 
virsu tērpu! Ja draudzene tevi 

atmaskos, būsi pagalam!

Donald, paldies dievam, tu esi dzļvs!
Komandas jau stav 

laukuma!

mailto:redakcija@egmont.lv
http://www.egmont.lv


M I K I J A

. DETEKTĪVMiKLA
Sprukst, pēdējā laikā no šīs 

piestātnes nozagtas vairākas laivas 
un jahtas, tādēļ skaties, vai neredz

v_____ ______  kādas aizdomīgas
s - t f  personas! j

■92116

Vai neesat manījis 
kādas aizdomīgas per- 
. sonas?

Tas zellis liekas aiz 
domīgs!

Nē, bet visi šie zagļi mani 
patiešām biedē.

Nespried par cilvēku 
pēc izskata, Sprukst, 

bet pēc darbiem!

Tā varbūt neizskatās īpaši labi, 
bet aizvien spēj attīstīt 

30 jūdžu ātrumu stundā!

Es nodarbojos ar burāšanu gadiem, 
bet mana laiva nekad nav nozagta. 

Ak, mana iemīļotā laiviņa! ,—

Bija patīkami parunāties ar jums, 
Nu došos atklātā jūrā.

Nekur jūs nedosieties, 
Laivu Zagļa kungs!

Kā Mikijs to 
uzzināja?

■„ļlBzdLU,, ubB ļaq ‘„sezpņfn 
nļtjiaļdu pe>jeu ‘nuesejnq jb seļfoqjepou 

iBi! LuaipeB sjidj ‘s^ģa/io  ■siunĪBUisuļv
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LĒDIJA MIMA £
Brīnumi karnevālā
Dakburgas karnevālā mazā Linda 
grib tē lo t raganu. Un tikai tad viņa 
uzzina, cik ļoti neviens nemīl raganas, 
Taču pietiek ar vienu rokas mājienu, 
un visi k|ūst par raganām!

y0i lAL2£> PA&
Darbiņš uz goda
Donalds grib s trādā t smalkā 
vietā. 3 e t  smalkā vieta grib 
pārbaudīt, vai visi Donalda 
radinieki ir godīgi ļaudis. Ja nu 
starp viņiem ir kāds bandīts, kas 
prot atmūķēt seifus?

Konktetadoru ķivere
0  Kravu pārvadātāji Mikijs un Spruksts 

nonāk ķezā. Lai atdotu naudu, 
viņiem nākas pārdot savus dārgumus. 

’ Un tie, kā izrādās, ir ļoti, ļoti bīstami 
dārgumi -  bīstami visiem, kas nepelnīti 
> kāro tos  iegūt! Lasi un dzīvo

līdzi -  džungļu s tā s ts  divās sērijās!

pOi JA L93 VASBļ
īs ts  Teleponts i
Vai tu  zini, kas ir Teleponts?
Tas dzīvo dziļi džungļos un prot 
lasīt domas. Knaps Makdaks ļoti grib 
to  zvēru sev, bet vēlāk atkal negrib. 
Traks gan tas  Knaps -  
pats nezina, ko grib!


