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Deizija neatbild, kad es zvanu... 
Viņa ir kopā ar kādu citu vai varbūt 

nemaz negrib ar mani runāt? ^

Kas lēcies, 
tēvoci Donald?

Būtu labāk aizgājis 
līdz viņas mājām un 
paraudzjies, ko vina

Es p o s  
atraidīts!

Bet tas ir 
muļķīgi, tēvoci

Var būt simtiem 
iemeslu, kāpēc 

„Deizijas nav mājās.

Tā gan ir 
laba domai

''Saderam, ka tava meitene 
pastaigājas ar citu čali!

^______ _ H a , ha!________
Varbūt viņa izklaidējas’  
ar to čali savas mājās!

RRR!

ZALACAINAIS
NEZVĒRS

latviskojis Andris Abnentiņš





Brauc tak ātrāk, 
viņi atrausies!

viņus pazaudēsim!greizsirdīgs
draugs:

Vai tu esi detektīvs?

^he! Es nebraukšu pie 
sarkanās gaismas, pat 

greizsirdības dēj ne'

Piedod, es pirmo 
reizi centos dzīties 

kādam pakaj!

Cik jāmaksā?

Tas tik ir izšķērdīgs puisisl 
Iedeva man vel piecus santīmus 

dzeramnaudā!



Cau. te Deizija! Es gribēju 
pateikt, ka redzēju, kā tu 

mani vakar izsekoji! Ja vēl 
tā darīsi, vari atvadīties r.o. 
manis uz visiem laikiem! J

Ak tad viņa mani redzējusi! 
Labi: es par to parupēsos!

Kur tu iesi, 
tēvoci Donald?

Es vienreiz par visām reizēm 
atklāšu, ar ko satiekas Deizija!

7 Turpinājums 10. Ipp.



Deizija mani šādā 
un es viņu

Ehē! Viņa kāpj autobusa! 
Nu gan viņa neizspruks!

Eēee! Kaut es 
nebūtu paspējis!

Paspēju!

mani!

Jžsaņemas! 
Šoreiz viņa 

nedrīkst 
aizmukt!





Seko tam 
taksim!

Ātrāk! Atrak! Neizlaid viņu no 
acīm! STĀVI!

&  ; "
m:! : :

Uff! Kaut tu 
apdomātu.

Tas noteikti ir galamērķis! 
Lūk, tava naudai

Vā!_Desmit santīmu!
Vakar saņēmi algas pielikumu, ja?

Labrīt, mana dārgā Deizij!iEs viņu pieķeršu tieši 
tad, kad viņa apkamps 

savu Čali! Ulp! Tas ir jauns un 
pievilcīgs miljonārs!



Vēlāk Es atstāju 
šo valsti!

Kur tu iesi, 
Donald?

Nu labi! Tad es atradīšu kadu salu 
okeānā un kļūšu par pludmales tīrītāju! 

ļfr. Kāda tam nozīmei

Es dodos uz Amazoni! Iestāšos 
algotņu armijā un smagās 
kaujas aizmirsīšu Deizijul &

HOhl Atrast Amazonē kādu, kas 
tev gribētu maksāt, būs grutil

Zvana pie durvīm I Varbūt 
Deizija grib lügt piedošanu?

IļfljSr Uff! Deizii! Cik neiauki no tavas 
i< m  puses -  tu savu jauno čali vel 

ved pie manis!



Hi-hii! Tas nav mans čalis... 
Tas ir Harijs Pan Kūks, slavens 

mākslinieks! r~ ļZ .
Es tam 
neticu!

Es uzgleznoiu 
Deizijas portretu! Tūlīt 

mans šoferis to atnesis!

Paldies,
Klod! Dāvāt

man?

Vienmēr ji 
l rīcībā!

UlpITu man uzdāvāji 
tik lielisku dāvanu, bet 

man priekš tevis 
f-, nekā nav! J

Ak tas ir brīnišķīgi!
Tas ir tik jauksf 

Milzu paldies, Deizij!

Tas nekas, 
Donald...

...tu jau man pasniedzi 
vislabako dāvanu, parādot, 
cik aizrautīgi tu mani mīli!

BUČČA!





Vai, lieliski! 
Varbūt man tiks 
kāds autogrāfs!

s!
Pieņemsim,



protams, mēra 
Tas tik būs jauki 
mums visiem!



Ko mēs 
darīsim? Mums atliek tikai viens! 

Paldies dievam,ģērbtuve ir 
pagrabstava!

.f~ 7  Muksim uz 
lI'Vu turieni!

Es gribu 
dāvaniņu!

Tā ir “Vrāta Pētra’
Dodiet man 

mētelīti!

Man vairs nepatīk 
but slavenam!

Atstāj mūs 
vienus, ja?

Baidos, ka jūsu 
pielūdzēji ir pārāk 

kaismīgi! Pirmo reizi mūžā 
priecājos par 

policijas apsardzi!Atkāpties!
Atkāpties!



Atdodiet
mūsu

naudu!
Par ko jus 

runājat? Jūs 
esat jukuši!

Mes zinām, 
tā ir futlārī!

Tie ir 
Suņapuikas!

Tā nemaz nav 
"Vrāta Pētra"!

Veeēēē! Arestējiet
viņus!

Cietumā notiks koncerts! 
Uzstāsies “Vrāta Pētra”! Vai negribat 

biļetītes? ^  ____

Galvu augšā, puiši! 
Man ir laoas ziņas!

Ko es tādu pateicu?

RRRR!



Uhh! Un tas būtu izgudrotājs? 
Mujķo kādu citu, ne mani!

Kāpēc tik rupja 
izvadīšana, tēvoci? 
Vai tad piedāvājums 

bija slikts?

..un savac savu 
ērmīgo ietaisi! Hrkhmm! 

Nav vērts pat 
jautāt!

Šis idiots apgalvoja, ka esot izgud 
motorolleru, kas brauc ar tīru krana 

iedomājies!? ---------------------

Dienu no dienas šie trakie izgudreļi 
vazājas gar manu māju un cenšas man iesmērēt 

savus ražojumus -  tikai tāpēc, ka man ir 
•—ir  mazliet vairāk naudasl (



Vajadzīgs jauns, svaigs skats, lai saprastu 
jaunās idejas! Tads prāts, ko ilgos gados 
nav notrulinājusi pastāvīga 

naudas skaitīšana... J
Kooo?!

Nedomāju, ka tas bija 
asprātīgi! Hops!



Apķērīgs, ko tu neteiksi! v
Donalds ar arutībam skaita V

līdz TO! Majlz, piestāj )
. 7 ^ 7  pie tuvāka apģērbu /
g p u j  veikala, kur S ' ; 
n D V i  var ko noīrēt!

Ļoti labi! 
Paraudzīsim, vaļ 

Donalda prāts spes 
uztvert manu 

mācību! <
TĒRPI
VISIEM

GADĪJUMIEM

Labi, Mailz! Nākama pietura 
Bruno Bezbremzes 

«— darbnīca! Hm! Ak Bezbremze 
tomēr pārbauda kvalitāti!

BRUNO 
BEZBREMZE -  

IZGUDRO JEBKO

Skat, Makdaka kungs! 
Pateicoties kvalitātes 

- pārbaudei, mani jaunākie 
modeļi ir vienkārši ( f 

izcili! /  j£
Protams, Joti 
jauki, es ticu!





Ļoti labi! 
Saksim 

demonstrēšanu!

Lūk, te būs! 
Tagad sāksim!

Velns! Te nu aiziet 
mans apelsīns -  

- r  uz mūžu!

ARGHI

Paldies, tomēr nē! Un, lūdzu, 
nenāciet vairs šurp!___

Jusu "spraksķis" nemizo apelsīnus, 
bet gan sastampa! Tīra sula vien 

- —  p a l i k u s i ! ---------,-------------—

----------------- 7  Bet nenoliedza-
^  [ mi, -  tas notika

:':N. ātri!



Viņš apgalvo, ka viņa ietaise mazgā vēju, 
to pat nenovelkot!

Patiešām?

T  ļjesi tā! Esmu izgudrojis super- 
iekārtu, -  "Zvīks-žvaks -  tev ir vāl 

veļas mašīnu! Kāpiet, lūdzu, 
frfrp», iekšā!

Vai nebūs pārāk daudz pulvera? 
Mans krekliņš jamazgā 

uzmanīgi! -;--
jžfoTnn— /  Baidos, ka 

ir jau par
. J H P s s  velu*

i/īks" -  tas ir tikai 
pirmais cikls!



Ko tu ar to gribi teikt -  ‘vāks”? Tūlīt mani 
noskrubinās dzīvu, un 

tas man nemaz 
nepatīk!

Vai man pateikt, lai izgudrotāji



Ievietojiet vēstuli 
šajā atverē, 

redzat?

C Nekādu smadzeņu, atvainojiet!
Tā taču ir pasta raķete! Iedarbiniet to, un * 

.>*■-----------tā aizskries kā ar vēja spārniemļj?

(  Uhh! • ļ

Skaidrs! Bet kā šī rakete 
zina, kur to nogādāt? 

Vai viņai ir elektroniskas 
smadzenes?

Kuššš -  
netraucē, tā vēl 

domā!

Kurp tā 
traucas?

Kā gan tā var domāt, ja  
tai nav smadzeņu!? Tēvoča 

Knapa Laimes vērdiņa 
ļjv stends ir sašķaidīts!

Uzmanies! 
Viņa uzbrūk!

Sasodīts!

Vai! Vai tad tu neteici 
"kantora" rakete? 

Ko tā mekle laukā?
...četri ...trīs 
...divi ...viens 

...AIZIET! Ceru, 
ka tā uz visiem 
laikiem paliks

Varbūt esmu to 
sajaucis kopā ar 
"savvaļas” pasta 

s raķeti!
- V  r -



ļ /  Ko es tagad teikšu 
Jl ( tēvocim Knapam? ļ 

MMBŽBB V  Kamēr sakārtošu, M  
/ \ \  ^  ' ^ ^ ^ a i e s  visa d ie n ^ ^ ^ ^

Dzirdēju, dzirdēju! Atļauj tevi iepazīstināt \  
ar lielisku izgudrojumu -  pašgājēju putekļu /  
sūcēju, kas dažu ^

Bet šeit ir daudz V  [L (  V 
vērtīgu lietu -  ari nauda! ) J ^  \  ^ ceru! 

Cerams, ka tas atšķir vērtības JžŽR fffiRk oPļOirv-<'Tfy

l Uh! Tas iesūc visu pēc kārtas - H — ! l| ļ; 
V -  ^  ^ n e š ^ o jo t !  ^  Vf

PALĪGA! 
Tas iesūc 
pat pīles!

To es 
pats redzu!!!

Lūk! Es to izslēdzu!

Es toieslēdzu 
preteja virzienā! 
Tūlit tava jauka 

naudiņa bus lauka 
j  kā izspļauta!



Atceries to plānprātiņu ar smieklīgo divriteni^ 
ko šorīt izsviedu laukā? Tikko izlasīju instrukciju, 
uzreiz sapratu, ka puisis ir vai nu krāpnieks vai 

idiots! Pieredze -  tā nāk tikai ar gadiem! 
Tikai tā jauj nekļūdīties!

Es tikko nopirku tiesības 
iekārtu, kas brauc ar 

ūdeni I Tūlīt uzsākšu 
masveida ražošanu!
Es pelnīšu miljonus!

Es vienmēr izlasu instrukcijas! 
Tavā vietā es šodien nebūtu ieslēdzis 

nevienu no šīm elles mašīnām!



Ak... “īkstītis piedzima Karaļa Artūra 
laikos! Viņš nebija lielāks par 

sava tēva īkšķi!"

Bērnībā tā bija 
mana mīļākā

ļ ļ̂ i
Labi, ka es neesmu 

tik niecīgs! Diez, 
— T ka gan man 

\___ Klātos?

Ei!
Laikam biju 
iesnaudies!

Drīz vien Ak dievs!





Nāksies 
paslēpties! Jo 
ātrāk, jo labāk!

Nolāpīts! Atkal kaķis līdis 
pēc piéna!



Ak dievs! Es esmu ne tikai sarāvies mazs, 
bet arī nonācis karaja Artūra galmā!

Uzsaucu tostu par diviem 
saviem vislaoakajiem 

bruņiniekiem...

.Seru Lanselotu 
i seru Mordredu!

Kungs! Jūsu meita 
princese Zinevera ir 

pazudusi!Es tūlīt 
noslīkšu!

Mums janoķer neģēļi, kas nolaupījuši princesiI 
______________ Mordred, vai tu jau nāc?

Nolāpīts! 
Vina ir nolaupīta! 

Pie ieročiem!
Tūlīi, Lanselot! 

Man zābakā 
iekritis olisl





Es dodos pie princeses! 
Pabaro manu zirgu!Mazs cinītis 

gāž lielu 
vezumu!

Klausos,
.kungs!

Ak ne! 
Zirgi ēd 

^ .\s ie n u !

/ U r \  visas" 
mazās 

radības,, kas 
dzīvo sienā!

Ja es noslīkšu, kas tad paglābs 
princesi no Jauna likteņa?

Palīgā! Palīga!

Neviens tevi nedzird, 
neviens tevijieglābs.

Zinevera!

r  To 5 
mes vel 

redzēsim!

Viegli tas, 
protams, 

nebūs!

Mazam ^

priekšrocība - 
neviens viņas 
neoamanai



Ei, sardze! Laidiet mani laukā!
Un tad stingri nosledziet 

■__ šīs d j  rvi s ! _/̂ r=..,nļt .-d er-m

Cietuma restes un izsalkums 
vedīs tevi pie prāta, lepna 

— .  ja u n a v a ! ^

Es tevi 
izglābšu, 
princesīt!

Ūūūh!
Neviens

mani

Ko gan tāds 
mazulītis kā tu 
spēj izdarīt? *

39









Mana meita atkal ir kopā ar 
savu līgavaini! Bet ļaunais Mordreds 

saņems pelmtc^odu! ^
Lanselot!

Žinevera!

fas viss notika, pateicoties^ 
šimiaukajam mazufītim!

^  Cik tu esi burvīgs! j

f M6s ar Pluio pastaigājāmies, 
augsti9m papāziem. Mikij, va i< 5izskatos

rev ir visjaukakais 
1^. augums 
I / pasaulē!
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, V0i\ALl>5 Dr J S
PODNIEKU GĀŠANA

I Nav taisnība, ka Donalds gāž A  
tikai podus. Reizēm Donalds _—

1 gāž arī podniekus. Sevišķi  ̂ / - k  
i tādus podniekus. kas 
ļ uzmācas Diezijai...

!; M \n jB  ui j s ? m w ī®
! AIZ ATSLĒGAS
ļ Dakburgas muzejā atvērta cara ģimenes -O ^  
| dārglietu Izstāde. Veikli nozogot P) ( 
'ļ*.- atslēgu, kramplauzim w  %
f  Melnajam Pēterim izdodas 
| apmuļķot visu Dakburgas p o l lc l ju . ^ * 0 ^ £  ^
' Taču “ mazo peli un viņa muļķīgo

draudziņu" apmuļķot nav tik  viegli! la

ļ 8UŅAPUIKAS
ī PUTNIŅŠ JĀN0 ĶER1
ļ Suņapuikām līdz brīvības dienai, 
I palicis pavisam maz - drīz i  

viņus atbrīvos par labu f
uzvedību. Un tad Jau atkal 

, sekos "labi darbi". Un visa t — 
ļ^patlešām būtu ļo ti labi, ja  ne pa

BURVJU BRĪVDIENAS .
Brīvdienas pienākas C  ^ r'j3 3 T  
arī burvjiem un raganām. %  's-- ' 
Ko ta d  burvis dara?
Aizm irst mājās burvju 
nūjiņu, sajauc burvju vārdus ■ 
un nok|ūst c itās  ķezās, kādas Mīmai 
gan gadās arī darbdienās!

■f pEUt ū
j DZELONIS
I šoreiz noziedznieks Ir sevišķi
S* bīstami bruņojies - viņa rīcībā ir
• mehāniskās bites, kas spēj
ļ hipnotizēt. Hipnozes Iespaidā sāk
ļ laupīt pa t šerifs O’Hara!


