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Neuztraucies, es esmu 
vēl neveiklāks! Vēl ārsts 

skaitos, iedomājies!? 
Novelc slapjo jaciņu, 
citādi saķersi Kāsuli!

zžūs J  Paldies I 
— -—^  Darbs drīz 

būs galā!
Vanna oūs 

klusa kā pelīte' 
joti nerunīga 

pelītei

Tiešām, Serž, Jaunais Kapots 
urna? ■

Nezinu)
Nesauc mani par Seržu I 
Sauc mani par Rodžeru! 
Mēs taču esam slēpnī!

Klau, Rodžer, vai tiešām 
tevi sauc par Rodžeru? nu nē laikam. 

Mildredu, vai'
daudz kamīšu,

Aizveries! 
Tur kāds staigā!

Kā lai es zinu?
jāsauc palīgs 

Un nesauc mani 
Rodžeru! 

S a u c ^ a lf



Skrien pēc Skrumšļa un 
Kampēja! Saki. ka Slass 

Kapots iegriezies pie 
G. Ļukukrūma!

zdevās! Šoreiz man 
va|ag vēl labāku I 
Ta, lai māte mani 

nepazīst!
Piedodietl 
Viens san

tehniķis
Neesi tik stulbs! Tas es 
es, doktor, Stass Kape 

k . Laid iekšā uz zigl
Vai, piedod! Nemaz 

nepazinu tevi1 lepr ekšfi o 
reizi izdevās labs darbs, 

vai ne?

Labil Bet tad tev Jāsamaksi 
iepriekš! Citādi tu būsi tā 
izmainījies, ka nezināšu, 

no ka prasīt naudu!

Vai tu jau zini 
pēc ka gribi 
izskatīties?

Tagad doktors Ļukukrūms 
juks prātā drusku mazāk! 

\  Ne vairāk, kā parasti I

Turpinājums 10. Ipp.



Pie Fendija Ferdija, 
pazīstama dzegužpulk- Par ātro notveršanu zaglis var pateikties moderna

jai drošības sistēmail Viņš atslēdza signalizāciju 
un tūlīt pat tika ieslēgts veikalā.

Mikij, vai vari man 
patikt, kāpēc šefs 

O’Hara mūs uz šejier 
atsaucis nakts vidū!

i rotaslietu meistara, 
notikusi ielaušanās! 
Policija arī jau klāti Lieliski! Bet. ja zaglis' 

notverts, kāpēc šeit

Pazudusi visdārgākā rota. Tas bija slavenā 
operdziedoņa Enriko Ramacoti 

saderināšanās gredzens!

Zaglis Ir Klaudijs Klunkers, bēdīgi slavē* 
nais dārglietu laupitajs! Viņš skaidri zināja, 
ko grib! Kad viņam vairs nebija iespēju aiz

mukt, viņš gredzenu paslēpa!

Kopš pulksten diviem,: 
esam apgriezuši ar kā 

veikalu! Līdz šim mūsu 
nesekmīgi. Vai esi ko 12

Pie dzeguzes! Tam 
gredzenam tepat kaut 

kur jābūt!

Sprukst, Esmu pārliecināts, ka pēc 
dažām minūtēm gredzens

K ā M ik i js  
to  z in a ?





Kapot! 
Ja tu ceri 

. paslēptos^ 
esi muļķis!

Doktor 
G. Ļukukrūm! 

Jūs esat idiots!
Vai, piedodiet! Aizmirsu 

nonemt!

Nāciet nu iekšā, 
Kapota kungs!

Drīz I
v>en~ 1 Cik reižu jums 

var to atkartot? 
Neesmu zaglis, tikai santehniķis! 

Ja vien netirgoju margarīnu!

Hahā! Te nu tu 
iekriti! Ikviens 

zina, ka doktors 
vienmēr ir bijis 

traks!

Es salaboju
krānu! Tas pilēja, 
un doktors no ta 
kjuva vai traks!

Kāpēc tad tu iznāci nc 
doktora Ļukukrūma 

mājas?

noraki dāmlietas, 
co nozagi Pontosas 

maharadžam! ,





Ak jūs arī!
Es neesmu žurka, 

esmu pile!
Tomēr uz policiju 

paļauties nedrīkst! 
Mani jaudis paši 
noķers nelieti!

Kur nu spruksi, 
divkosīg^^*

Tu ļoti kļūdies.domādams, ka 
§si aizmukt no Zilā Enkura bandas 

ar visiem dārgumiem!
Tiešām?

Ko tad es citu daru? 
Prasu autogrāfu, vai?

Ko nozīmē -  padodies? 
Es taču tikko aizmuku!

Varbūt līdīsi pa cauruli 
kā žurka!?



Ātrāki \  \  Nu re! Paskatīsimies, 
Ņem cirvi! \ \  ka tas darbojas! J.\  \  It.

Iekša palika kluss! 
Pasteidzies ar to cirvi!

Varbūt viņs nav 
iizmucis? Varbūt 
iņš iegājis vannāl

Ak vali Laikam būs 
-> Jātinas proml Bet mana 
mašīna... Kaut 13 Sņurkbotesl 
kundze man būtu iedevusi 

i kādu dolārul J



Kāds gan es esmu 
nujķis! Ļukukrums tak 
īan iedeva naudu! Re... 
Ei, kas tas par maku?

. Tātad 
tur viņš nosiet 

dārgumus!maks.

krustmāmiņ!

Atliek tikai viena iespsja! 
Es glābšos, atdodams 

dārgumus!

Neviena dvēsele mani 
nepazīs šajos 
kankaros! j - r

Tiksimies skolas jubileja! '  Vai! Tas bija Simpsons 
Dzedrskats! Neviens mar 

tiešām nepazīs, 
izņemot viņu)

I Paturi vien 
savu naudu, Donald,Man, lūdzu, 

Qbiļeti uz.^







āandriz nozaga te' 
•gurnus! HarHa!Vai, piedodiet, kundzīt! 

'vi, jūs neesat kundzīte...

īstās!

nekad man neizdosies pierādīt, 
ka es neesmu Kapots! T ~ :.Hei! Atgriezies! Jūtu jums 

līdzi, cienītā 
kundze!

To mēs vēl 
redzēsim!Tu esi pietiekami stulbs, 

lai visi tevi noturētu 
gč» par Kapotu!

Ak! Vai, nē! Cik muļķīgi! 
Var jau būt, ka es esmu

3  Var jau būt, ka 
'(  tā pīle nav tik 
dumja, kā izliekas!

■ Tik un tā no viņas 
^  jātiek va|āl / labāku glābiņu, 

'/S stulbais





® ш з ш
ш з ш ш ,

ha! Kāds neveiklis!



























Skaties, Žurkģīmi! Zināju, ka vecais 
.Knaps nespēs atteikties no apburta. 
V  šķīvīša, ko viņam nosūtīju! )

Lielisks laupījums, Žurkģīmi, 
vai ne? Es pat neizgāju noKadviņš nolika grasi uz šķīvīša Dakburgā, 

tas izkrita cauri vārtiem un parādījās _ 
uz šķīvīša šajā pusei

f  Līdzko es izkausēšu grasi, tas ķļQS par 
[amuletu, kas pataisīs mani par bagātāko p 
k  pasaulē! r

padomālf^
Tikmēr pavisam

Bet pie Maģijas parādās •

Uhuupp!







Skrien, krustdēl, 
skrien I

Nāc pie manis, jātniek bez galvas!

Nedomāju, ka e. 
sagribu to zināti







Tas savu jau nokalpojis! 
Bet šeit man ir šķīdums 

sīknaudas tīrīšanai, kas liks 
Maģijai atdot manu 

SL grasi»!

Dzēšamais jau 
tukšsI

(  Uhh! Jācer, ka 
V noticēs!

grāmatas! Manas 
Viņš sabojās i 

17

»•Mums jāpaziņo Makdaka' 
kungam! Viņu iepriecinās 
fakts, ka Maģija noņemas 

. ar mājsaimniecību! -

ļ  Hmm... Skat, kāds 
ūdens! Vai tiešām Maģija 

i mazgātu grīdas? .





P MIKUS UN SPRUKST6
'3 /  SKOLOTĀJAS MĪLULIS

^ | ļ  Skolotāja» Ieliki« mīluli parasti ir »liktākie V -  
C 6-clčni klasi - ar viņiem j ipavada vlavalrik / ļ  j  

^  ̂  laiKa. Taču vilĀk t.e ii viņi prot vielabāk M P  
V  \ vttfidtē: *Vo'oiiiai - gluži ki 9p ru k * t« ļ^ ^ ^ H  

« ļ--------
•  }  V E C M Ā M IŅ A  P L E Z N f r ^

| B A IL ĪG A IS  DRESĒTĀJS

SUŅAPUIKAS
FORTŪNAS ATSLĒG A
Pie Ilgiem gadiem no tuptūža iznāk 
•Irmai« Suņapulku kruattēvs - k i viee 
ir IzmalnļJIeal Bet cilvēki - tikpat | -nl 
un neiecietīgi pret zagļiem kā agrāki

f  y O i\r \L D ~ >  ēKmMJ
ļ D AK0U R G AS ŠEDEVRI
r  Ak. tie Ir tik pievilcīgi - relzām gluli 

prlek», ja kādu no tiem aiznee laupītāj*»!

j'J 1 A ? 5  ii\r \ fS J r \ \ '.z >
DRUSKU S N IE G A  PAR VELTI
Knapa pelna naudu pat ar kalnu


