




Padod man lo avizil 
brīvdienas domātas, lai 
istosl Un tev visvairāk! 
i pārāk daudz strādāl

Klusum... ĀAAAAI





Mums jābūt drošiem, ka 
neko nestāstīsiet 

Makkojiem!
Uz mājām! Jūs iepazīsieties 
bēdīgi slaveno Platmašnieku 

viesmīlību!

Kāpēc gan 
■ ■ 

tā ienīst 
Makkojus?

Kāpēc gan jūs ar tiem karojat? Tāpēc, ka viņi gauži 
mums nodarīja pirms 

pārsimts gadiem I

Kurš tad to vairs atceras! 
Varbūt tam bija kāds sakars 

^ zemes gabalu, kuram jūs 
tikko pārbaucāt!

f  Ko tad viņi 
nodarīja pirms 

pārsimts gadiem?
nevienam neko 

nestāstīt?

Platmašnieku ve 
Esam mājās! Vismaz vina šķiet 

drusku laipnāka1Varējāt brīdināt, ka 
būs ciemiņi! Būtu sacepusi 

vakariņas!

Turpinājums 10. Ipp.



Cik laipni no jūsu puses! 
Vai tad jūs pasi negribējāt 

Dū? tuvāk siidītājam?M

Paldies! Vai tad jūs nebarojat 
sivē..., piedodiet, Oskaru kaut 

kur ārpusē?

Tu centies jokot? I Tas nav 
prieks Oskara! Tas ir tev! 

Vecmammas īpašā 
putriņa!

Patiešām?! 
Cik jauki, ka 

viņa nevārīja 
savu parasto 

putriņu!

Nu,
vecākiem

priekšroka!

Mums gan 1 Nesaprotu, kas te tik veiksmīgs!Es neēdīšu šito! Tad labāk 
dabūt pa galvu ar... Au!

Viņš domaja, 
labi, ka logiem



Ei! Es pazīstu šo krāmu! /  
Tur ir ķeburi, kā uz tā V 
plakāta, kad tevi ķēra 

policijai Tie ir burti! Ž ē l. ka 
neprotam lasīt!

Varbūt kāds 
sacepums?

em vārdigm! 
bez svešvārdiem!

Eyjrotu lasīt! 

nolasīt priekā, 
ia gribat!

[ Bet šis pat rakstīt nav 
ļ iemācījies! Nekad 
/neesmu saticis Makkoju, 

kurš prastu sakarīgi 
runāt Kur nu vēl rakstīt!

Parasti viņus dēvēja - 
Makkojs Makkojsl Viņiem 

pavisam nav iztēles, 
ļ šiem Makkojieml

Hal Vicina baltu miera karogu, bet 
es viņam neticu! Ņemsim līdzi vina 

spiegus aizsegam!

Gribu, lai jūs vācaties 
projām no manas zemes! Viņs ir tieši tik matains, kā jābūt 

īstiem Māktajiem. Senos laikos 
bija teiciens — ar īstu Makkoju 

var matraci piebāzt!

Džeremij



Mēs neiesim projām!
MSs nepārdevām šo zemi 

tam vīrelim no mežu komisijas 
vakardien, mēs neatdosim to 

sim dēlietim šodienl

itsakies iet pro ām, 
iriezīsos ar saviem 
desmit brāļiem un

Varbūt mums 
tiesām jābēg I Ja tie 
desmit ari ir tikpat

i nav tava zemei 
i ir mana! Vācies 
pats projām!

Nu? Vai tu 
īāksi pie prāta?

Protams,

Ei, tu taču teici -  pēc divām minūtēm! Tie Makkoji gan ir idiņil 
Cūka tak nezina 

pareizu laiku! [

Jūs paliksiet tepat, 
iekams mēs neuzzināsim, kas 

vtakkoļjem aiz ādas! Lai tas būtu 
vai vel vienu 

gadsimtu! —  __ _

Un ziņot savam
pri.'K.n or jrn > I.. - • -. r—

jau vakarējais!



DīvainiI Nekad neesmu bijis 
šajā Dakburgas novada, bet šis 
Dzeremijs man likās pazīstams! laukos

tas sivēns! f 
Oskars!Tas neesmu_esl

Tas sivēns! E... 
Oskars!

Vai tu saod?

as ir ēdams, ati 
1 arī! Tas neesr 
I Tas sivēns! E. 

Oskars!

Es paraudzīšos, kas tā par 
smaku! Tas ir kaut kas’ sivēns! Tas nav Oskars! 

ir... tas ir... es to loti 
labi pazīstu I

Atnes to, a 
• ' pat ja tas nav K 
. ēdams! Labāk ēst 
: jebko, kas nav Plat- 

mašnieku putriņa! 
i Tas neesmu es! 
^  Tas sivēns!

[ Ak, Oskar, <
& kāpēc qan tev neoulēt 

uz kāda Platmašmeka! 
Viņi tak ir mataināki! Tas 
neesmu es! Tas sivēns! 

_ E... Oskars! a
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Platmašnieki vēl nekad nav ņēmuši 
mutē tādus vārdus, bet es saku -  ,  

b piedodiet mani Un liels paldiesl J
Mums abiem 
ticis savs 
labums!

Neticami! 
Te smaržo 

pie ziepēm]

Es ari gribu jums pateikties, 
mister Makdak! Es ļums 

o-r-CT—. pagatavošu īpašas 
Fj ļ Ē ļLV vakariņas!

Protams! Es noskuvu 
ivu īsto un tagad nēsājL 
neīsto -  gluži kā tas 

biezais!

i, cik miji! uei oaiao 
ka mēs... ē... drīz 
brauksim projām!

Tas bija 
mazākais, ko 
varē _ piesolīt 
>ar tiem desmit 

procentiem 
peļņas, ko 

Ē3 man uzdāvi- 
S & n ā jā t!

Protams, ----------
ka Oskars, ja vien 

mācētu, teiktu paldies 
b  par jauno kaklasiksnu, 
^ L _ ^ k u r  nu vsl...

.par šo videi draudzīgo 
I  naftas pumpi!

Novāciet to cūku!
... Oskaru aizvāciet! Tēvoci Knapu var vest uz jebkurieni! 

Visur viņš izsitīs sev kādu labumu! 
Ja viņu aizvestu uz Ziemeļpolu, 
beigu beigās viņš sāktu tirgot





ā
li jāatrod kāda drošāka 
uve, kur nogaidīt, kamēr. 
meklētāji norimst*

Domā, mēs varētu 
ielīst traktorā?

No fermām, aptaurētais!
No traktor- 
rūpnīcām?nāk traktori?

! Pēc neilga laiciņa -  ļ

( Deru, ka neesi apēdis 
I visas pusdienas, Guli) 

Mans vēders 
kurkst skaļāk -J s  

l  par traktoru! k

- ] Nebēdā! Es tikko 
ļ pabeidzu ēst brokastis!

Pusdienu vel pietiksy 
~Včetriem!

nekas nenotiks!



Mēs gribam, lai mūs nenoķer! 
Tāpēc mūs nedrīkst atrast! 

Tāpēc neviens nedrīkst 
s iet projām I

Helītis vēl
aizvien riņķo!

Mums paveiciep, ka vi 
gudrai Ja pati neizpil 

patiešām noķ
Iet kaimiņiem tas liksies 
aizdomlgil Ja nu viņi 
piezvana šerifam?!

Tava aršana pagaidīs! 
Būs krauķiem mazāk 

< ko knābāt! f

'  Labi, pēc pusdienām vari 
Taču brīdinu, ja sadomāsi 

jokoties... G rP 3

Vai drīkstu apēst arī tavu porciju' 
Cietumā kūkas deva tik reti un 

tās bija tik negarsīgas! ļ ļ ļ
Kāpēc tu neēd. 
Gulīt?_Gļuži ne



Neuztraucies, 
GulītI Labāk aizej 

nosnausties!

r  LaoaK ne^avejies,
citādi tavs draudziņš 
' ieraudzīs krāsni -  
L no iekšpuses, ß

Lieliski! Viņa. 
klusa kā pelīt

Ahā! Lūk, lido helītis! Nu mēs 
redzēsim, vai varam viņai ticēt!

Ural Plāns izdevās! 
SJu mēs varam doties 

tālāk!

PŪUFF!Helītis lido projām I 
Viņa beigusi art un 

nāk iekšā!





SUŅAPUIKAS
A R L A B U N A K T I, D A K B U R G A !

ОЙВВГ



iTiesnesis

| ļaunāku 
izdomāt

Niāl Mēs tak vārē 
nokļūt ērta, silt 

cietumiņāl

Es līdz vai 
nenovilt

atpakaļ!

Klau, man ir ideja! Nāciet, 
iesim drusku pastaigāt!

Es ari 
l Varētu nogulēt 
I  24 stundas -  

pat bez 
miega zālēm I

;mu paraK pieitusis, 
ēstul Es gribu tikai 

atgulties!

Pastaigāt? 
Tu esi jucis!

MSs strādājam pie ūdensvada, vai ne? 
Tu teici -  miega zāles, pareizi? Tagad 

mēģini to apvienot, nu?

Tu vēl nesaprati? Nu labi, 
nāciet tik lldzil Pa ceļam uz 

aptieku es paskaidrosul
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Jā, jāl T-Ias blla neticamiļ 
Neliela k|ūmīte bija iezagusies 

aprēķinos, un izskatījās, Ka viss i 
pareizi, bet patiesība visi 

skaitli bija nepareizi! r — -—

E-es ļums teikšu, Makdaka kur 
<ai ģēnijs varētu pamanīt so nejaus 
Un Datcs to paveica I

Panāc šurp, krustdēl! Mums 
iāaprunājas! Tu laikam esi 

apguvis jaunus talantus, 
kas man varētu ,—.. 

noderētl *  V 59*

3K_ I Tas derēs! 
Tagad atstāj m

-------- 1 vienu! Man padt
liels biznesa plāns!

'Protams,

Desmitā dala centa ir pārāk dārgi! Lunksiāna dukāti 
divās dienās biržā kritīsies par diviem punktiem! 

Valūtas maiņa manai firmai nenāks
labuma! Uz redzēšanos1 _______

glaunu motihl Ieloc t

krustdēl!
Ģeniāli!



ŽAAVSI

zemiski vārdi!
ŽĀAAAAVSI ;

Donald! Ka tu varēji!!? 
Tu smejies par mani!?

Tas nav attaisnojums 
sliktai uzvedībaifTev 

vajag...!

Jevaru līdzēt! 
ie cilvēki ir tik 
garlaicīgi!

Tad vācies prom no manas dzīves, 
leglītais pīlēni Un lai tavas jaunatklātās 

smadzenes tevi atstāj! Tu esi pats 
garlaicīgākais tēviņš pasaule! «

Zinātnieki un petnieki, 
dārgo krustdēl! lin arī prese! 
Viņi grib iepazīties ar tavām 

unikālajām spējām! _





Tu esi atlaists I 
Nožēlojamais piļu 

izsmiekls! Prrl

n vajadzētu gan, Deizijl 
proti, es vairs neesmu 
ērts! Esmu atkal atlaists! 
i... ak,Jauj man —-  
paskaidroti /,? m

Deizij!

Ak, šī ģimenītei 
Kad viņi beidzot 

sapratīs, kas ir 
— svarīgāk?!





P DONALDS PAX$
f NODEVĒJS KOMANDĀ

Tiks, Tik« un Triks gatavojas Jauno Mežs 
I mācībām, kurtos gaida jaunas medaļas. 
^  Donaldam nepatīk dzīvot meda|u / \  
./ noliktavā, par kādu Ir pārvērsta viņu rfv. 
ļ māja. Nabaga Donald9 mēģina ļ ļ lj
-ļ traucēt māsasdēliem.

PĒDĒJĀS ATVADAS
Atvadu laikā Spruksts piemirst 
.palūgt profesoram Vllkodam, kurš 
»dodas atpūsties uz dienvidu salām,, 
lai atsūta atklātnītl. Ļoti labil 
Jo citādi mūsu Izmeklētāji nemaz 
neuzzinātu, ka Vllkods varbūt Ir nolai

V O n A L V Ž  V r \ \ '£ >

SLIKTA SLĒPTUVE
Kur noglabāt naudu mājas ——JC l 
remontam? Vislabāk savā 
mSJa, citādi būs jāremontē kaimiņa 
māja -  kā DonaldamI

r  NUMURA
sultāns ir nozadzis Knapa naudu, 
vai varbūt Suņapuikas nesaprot, I

y O i\r\L ī)z >  U r \f3
IESĀCĒJU GOLFS


