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Mēs izremontētu māju! Nopirktu jaunu auto! 
Varbūt pat varētu atļauties jaunu

^ ___ ledusskapi... Ar automātisko
saldējuma lādīti!

NEKAD mums 
>NEKA netrūks! 
LBrīvi baudīsim 
^  laisku un 
bezrūpīgu dzīvi!

Cik reižu 
tev jāsaka, 
ka loterijas 
domātas 

cietpauriem!

/£•0 1-— i ļ  / / /  11/ Padomājiet vien! 
y  — r= ļj|  / / / / ,  Nekādu paradu! Nekādu 
(  I’-J B l®  !* v beciul Pērc komiksus,
> '{& ----- 1 i^ ^ K ā d u s  vien vēlies!
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Ko niekus! Ja vis 
kads uzvarēs, tas 

Ciets maidis!
Cietsmaidis! Par viņu es piemirsu!

tikai Cietsmaidim veicas? 
ie nekad neatpūšas?

Nauda! Ko tu neteiksi!) 
Varbūt šodien ir /  

mana diena! y

Tēvoci Knap! Ja, bet 
tadāš lietās 
kavēties nav 

. glīti! A



Nu jau, nu jau! Man 
vajadzētu put un gaidīt, kad 
tev ko ievajadzēsies?! Nē, 

savu impēriju es uzcēlu 
\ _______tāpēc, ka to

Tev to naudu nevajag! 
\Tev tās tāpat ir tik daudz, 
ļ  ka tu pat nezini, cik!

Ar pamanītu iespēju vien ir par maz, \ 
manu zēn! Ja gribi tikt dzīvē tālāk, ļ

katram vērsim uzreiz T— 7-----------------4
jāķer pie... )  /

l Jā, jā, ragiem!

Eh, parunasim vēlāk!
Divus kvartālus tālāk mētājas tukša 

pudelīte! Un kas santīmu nekrāj.

Lūk, tieši to es gribēju 
paskaidrot puišeļiem!

lespeia jāgrābj y ,------
ciet, Kamēr r—- ^  

karsta! )  f  f

Diemžel tādu iespeju 
nav nemaz tik daudz! 

Sevišķi,ja tu esi viens 
lēnprātīgs kātotājs, ✓  

kadsesmues! ^

Vai tas nav mans sapņainais 
brālēns -  nelaimes putns?

< Kā klājas, Donald, srf, 
veco zen? J / f

Pie visa vainīga veiksme!
Un mēs zinām, 

f kam tā pieder:

7 Turpinājums 10. Ipp.



Debestiņ, Mikij, kapcc 
tu ncpaslfi<fcdr>? Mô ' 
velkamies kā glkmtžg



Ak jā! Ak loterija! Es 
par to vēl neesmu domājis! 
set dzjrdēju aaņ; ka laimests 

Šoreiz būšot liels!

Tu joko? 
Tuvojas tak ta 

loterija! .

F Ak, sveiks, Cietsmaidi! 
Tujau laikam plāno, ko 
iesāksi ar lielo laimestus 

ko drīzumā iegūsi! /
ļ  Plāni? Es 

nekad neplānoju! 
Plānošana ir 

i pilnīgi pretēji 
atgriezeniska 

'fotfūnas paralēlo...
E, bet par kādu 

l laimestu 
V  tu runa? ^

Kur gan skriet?! 
Piemēram, man vienmēr 

visu patīk darīt pēdējā brīdī! 
Ir gan neziņa, bet 

ar savu jēgu!

3et, bet... vai tad tu vēl 
neesi nopircis biļeti?

Ja ņemam

!!! AAA! ...uz redzi, brālēn! 
Tikko atcerējos -  man vajag 

uz otru pusi!

Es jau sen esmu sapratis, ka 
bažīties nav vērts! Viss tāpat 
notiek pēc mana prata! > 

Ne jau es to panāku!
Es v i e n k ā r š i____-

tāds esmu! /  a  l

Labi, ļoti labi! Man tomēr 
vel ir izredzes! Kā teiktu vecais Knaps 

kad rodas izdevība, 
grāb to ciet!



Jūs nemaz nezināt, 
kas īsti noticis! Cietsmaidis 
vēl nav pat bijeti nopircisl

Varbūt gan, bet 
es zinu ko tādu, 
kas dos mums 

virsroku!

Viņam vēl laika pāri galvai! 
Izloze taču tikai rit!

Cietsmaidis ir ne tikai ļoti veiksmīgs, 
bet arī Joti māņticīgs!

Vai tad nesaprotat?
Ja mēs parūpēsimies, lai Cietsmaidis 

dabu trūkties savu mānu dēl, tad 
jH  viņš nenopirks bijeti un mums 
A V . būs tikpat izredžu
j  cik pārējiem!

Piemēram,
kas?

Ko tas mums 
dod?

Ta jau nav iespēja... 
tas ir kā noķert mailīti burciņā!

Varbūt viņam taisnība! Iespēja )  
Kjjļk*» jāizmanto, ja vien tā ir iespēja!



Nakamajā rītā Par visu vairāk mīlu 
labas zīmes!Ahāāā!Jauka 

dieniņai Tā ir 
laba zīme!

Esmu tikpat piemīlīļ 
ka vienmēr! Tā arī 

laba zīme!
^gatavojies uztaurēt 
ar šo ultraskaņas 

svilpīti!

Šodien jābūt gatavam uz visu! 
Visu dzīvi esmu sevišķi rūpīgi vērojis 

\ ļaunas zimes! ' ^



raču ap_etīte man vēl i 
ta ir laba zīme! Vāāā! 

Izgāzu sāli!
Tā ir f" 

katastrofa! ļ

Varbūt iedvesmojoša 
pastaiga atgriezīs mani 

uz vecās labās 
veiksmes ^

taciņas! /— ķ :—

Mieru, 
tikai mieru: Varbūt 
tā ir sagadīšanas, 

kāpēc visam meklet 
kadu nozīmi?

;7 Plaisas!!!
Tūkstošiem! Tā ii 

• —. visīstākā ļauna 
IZa zīme!

Tūlīt steigšos projām, 
bet labāk gan pa 

pakaldurvlm! „ VĀĀĀĀ!



Tās nav tikai zīmes! 
Tā ir kāda 

sazvērestība!

Mūsu plāns 
darbojas!!!

Tas ir slepens kompromatu karš! pie ārkartejiem 
pretlīdzekļiem!

(Strupu «rimi ') /.'■ ' ķiploki

Tas sagrauzušas visus 
manus amuletus!Vai. manā noliktavā 

* peļu kopmītnes!

Ir plaisas vai nav, -  jātiek pn 
pirms māja mani apraks!



Tagad saksim 
trešo daļu!

Sveiki. Cietsmaiža 
kungs! Šķiet, jums 

šodien veicas 
kā nekad!

-p = , He, he! Ls?Paklau, kungs! Jums 
laikam izkrita šitā!

Tā jau domāju! Vēl viens brauciens 
uz Bali! Diez vai es spētu 

iedegt vēl vairāk! _________

, klat esam! Atkal jau kāds 
ceļojums apkārt pasaulei!

Man apnicis visu 
"V aplūkot!

JŪS 
\ JAU ESAT 
IZVAKĒJISHI

Taču
nakamajā mirklī 
viņš sastingst -

Eu! Slepenraksts!
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JA 50 VĒSTULI 
NENOSŪTĪSI TĀLĀK 
TRĪS VIENU LAIKĀ 

TEVI GAIDA TIK 
DRAUSMlCS 

UKĪENIS. K/3DS TEV 
PAT HURC-OS 
NERĀDĀS!

Šodien Dakburga gandrīz vai notika 
briesmīga tradēdija -  pamests Ruritānijas

_____kosmosa"pavadonis nogāzās uz
~  ) kādas tukšas māias 

pilsētas centra]

Kuš! Tūlīt nosauks 
loterijas uzvarētāju!

Kāpēc mes skatamies 
ziņas? r ——<

rāda labakas 
multcnes!

Pēc ekspertu domām, 
šāds pavadonis varētu nokrist 

vienā gadījumā no miljona!
Tā taču 

Cietsmaiža māja!

veiksmei nekas 
. nekaiš! (



Ruritānijas valdība nolēmusi apmaksāt 
mājas īpašniekam zaudējumus u n ^- 

vēl piecus miljonus dolāru f  
«L  mierinājumam! j \

Un mes ta pulējāmies!
Cietsmaidim šoreiz 

v paveicies divkārt!
AĀAAĀĀAAAAA! FrrvbghjfrtblIlL

Makdaka kungs, jūs bieži 
pērkat loterijas biļetes?

Ak nē, ko jūs! Es nekad 
netērēju savu naudu tādām 

_ _ _ _ _  muļķībām!

Taču man 
patīk pacelt 

uz ielas 
nokritušus 

priekšmetus!
Pleēēk!
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Ak debess, papu! 
Kas tev par 
trakumiem!

Nekas, Mazo Vilcēn!' 
Tu redzētu, kads ir 

tas otrs!

Lacis Bomis trieca mani 
cauri mežam, pari 
ūdenskritumam un 

lejup pa klinti!

Tikai par to, ka gribēju 
nočiept vienu viņa tītarenu!

Labāk lai dakteris 
aplūko tavus 
suvenīrus!

UZGAIDĀM Ā
TELPA

Dažus es 
izraušu jau 

tūlīt!

18



Ko te dara 
tas vecais kaulu 

šķaidītājs?
Nakamai^l

,Nu ko, Lāci Bon 
' Vai esat atkal 
^ s a k a v ie s ?

Man ir nervi!
Tas tītarzaglis vilks 

izpostījis manu dzīvi!

Ne jau nobrāzumi < 
mani uztrauc, 

dakter!

Es nevaru est! Nevaru )  (  
aizmigt! Man laikam \ /  Tas jau ir 

aizbraucis jumts! J nopietni, Lācīt! 
-----------------Tev iāiet pie

Skriesim.
Vilcēn!Luk! Aizej ar šo lapiņu 

pie daktera Zigdunda 
Mazmeža! $j

Tieši to mēs 
darīsim!

[“nTw.VV.09 '  ( 1 r . '

Tev tas varbūt nepatīk, ( 
Vilcēn, bet tev tagad bus
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Nu labi, dakter! Esmu 
pavisam sašļucis un 

gatavs uz jebko!

Ko tu satraucies? F 
viss beidzās labi!Man jāļauj, 

lai tas pluŠĶis 
mierīgi zog?!

Tad viņš jūs 
vēlāk liks miera!

r*  ( Nāc pie papiņa,
KARKSS!(( mazputniņ!

Jāiet jānopluc! 
lieliskā plana 

.  augļi!
Tas tomēr ir 
nejauki, tēt!

Ak, nabaga tltarēns! Kaut kaļ 
man viņs jaaizstiepj brīvība!'Sanes nu 

malciņu, Vilcēni

Sveiks, Vilcēn! 
Kas tur cepas?'Jā, ko lai iesāk, 

tītarsun 
ķiplokmērce...



Nočiepa Lācim 
Bomim no paša 

degungala!
Tētim gadījās 
nočiept tītaru!

Brīnumi! 
Vecais pats uzprasās 

uz ciemiņiem!

Vienkārši paņēma un 
gāja prom?

Skauta godavards! > 
Tas bija pavisam viegli}Vecais mitrikis 

nepakustināja 
ne pirkstiņu!

Iesim!
Man radās ideja! Ak, piļdītstītars!

Izmēģināsim 
mēs ari to laimi!

Kāpēc ne 
mums?

Bet tu tak Jāvi 
Vilkam vienu 

paņemt!

>rīzumā Hrumpf! Kāpēc ne 
viss mezs?

1 Kas tas par 
svētceļojumu?

/  Paga, paga!
) Vecais blēdis 
/  Vilks atnaca,
' it kā te viņam 

viss piederetu! 
^  Parasti

ta nav!/-''

Par ko es 
esmu sevi 
pataisījis?!





I Mazais haosiņš
I Mājās samaini vietām dažādus sīkumus. Piemēram, nažus 

ieliec tur, kur parasti atrodas karotītes, un otrādi. Kad 
mamma, nekā nedomājot, pēc ieraduma tvers pēc galda 
piederumiem, viņai nāksies piedzīvot vilšanos. Mūzikas 
mīļotāji kļūs manāmi nervozi, kad viņu iecienītākie diski 
atradīsies nepareizajos vāciņos. Vietām samainītas krēmu 
un zobu pastas tūbiņas parūpēsies par agro rīta izbrīnu., 
un tā tālāk un tā joprojām!

Lie la is  haoss
Beigsim mazās muļķībiņas, kas laiku pa 
laikam pārsteidz ģimeni: lielajā haosā 
neviens ar sīkumiem nenoņemas, bet 
strādā pa īstam! Kā tas varētu izskatīties, 
redzams zīmējumā!

[ Dēls iautā tēvam;
' “Tēt. vai kazenēm ir Ka)as
\ "Nē, dēls!1

Vai vari no domino kauliņiem 
uzcelt šādu torni? Droši vien tev 
izies tāpat kā Donaldam -  

vien tu nezināsi šo triku.

Viltība slēpjas 
divos balsta 
kauliņos! Tikai tad, 

tornis gatavs, izvēle 
uzmanīgi ārā!



Papīra čūska tinas un lokās

veca žurnāla lapas izgriez {(( 
mazu čūskiņu. Ievēro:
• Tam jābūt papīram ar 

spīdumu, tādam kā, 
piem., žurnāla lappuses!
♦  Izmanto nevis vāka, 

bet gan iekšlapu papīru.
»Čūska no lapas 

jāizgriež slīpi.

U iā  ļlP A T  §1  W!
Šo jociņu var īstenot tad, kad ir kaut kas 
dzerams un tava glāze jau ir gandrīz tukša. 
"Dari tāpat kā es!” saki savam draugam. Vari 
noslēgt derības, ka viņš to izdarīt nevarēs.

5 limonādi 
izdzēra, bet tu to 

tikai turēji mutē un 
tagad vari atkal izspļaut!

p a ti no sevis!

Noliec čūsku uz slapja 
sūkļa ar mirdzošāko 
pusi uz augšu. (To tu 
vari sataustīt: tā puse, 
kas šķiet gludāka, 
jāliek uz augšu.)

Papīrs iesūc ūdeni, 
un tava čūska dejo un 
ritinās kā dzīva!

Izžāvē čūsku.
Tu to varēsi lietot 
atkal un atkal.

Ceļojošā vīnoga
Jus sēžat ģimenes lokā un mielojaties ar vīnogām. Nu ir istais 

laiks tavai vinogu izrādei! Paņem vienu vīnogu roka un - 
PLAUKŠ! -  uzsit ar to sev pa galvu.

^  Pēc neliela brītiņa vīnoga -  PLUKŠ! - JĒ  
izveļas tev no mutes.

A
Nevienam neredzot ieliec vīnogu mutē. Paņem rokā citu vīnogu 

ar kātiņu. Iespied kātiņu , ̂  
starp pirkstiem tā, 

f lS H  lai neviens

r x : 2

Saki: "Divaina vinodziņaf un 
izliecies, ka iemet to otra 
plauksta. Šo viltus metienu pāris 
reizes vari izmēģināt pie 
spoguļa. Neuztraucies, tu nevari 
pat iedomāties, kādiem acu 
māņiem cilvēki spēj noticēt.

Kādu bridi pārsteigti lūkojies 
plaukstā. Tad izripini otru

Ar tukšo plaukstu (visi domā, 
ka taja ir vinoga) uzsit sev pa 

galvu.

M O N t lU

Sakrāj sauju vienādu monētu, piemēram, piecu vai 
desmit santīmu monētas! Kā tu domā: cik 
piecsantīmu monētas tev jāsaliek vienu virs otras, lai 
kaudzīte būtu tikpat augsta, cik sāniski novietota 
piecsantīmu monēta?
Tagad pārbaudi savu 

pieņēmumu: saderam, ka "  
būsi k|ūdījies! Un deram, 
ka (gandrīz) visi k|ūdīsies 
tāpat kā tu?! Jo (gandriz) 
ikviens iedomājas mazāku 
monētu skaitu, nekā tas 
ir īstenībā.
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^...vai nu Mātei Dabai apskrējusies duša,^ 
vai arī mums patiešam ir darīšana 

. ar kaut ko maģisku! >
Tas taču nav 

kāds no taviem 
jociņiem?

'  Paklausīsimies, ^  
ko par laiku teiks ziņas,JMinnijl 

Es paraudzīšu, kā klājas 
kaimiņiem!

Vā! Te trūkst tikai 
virpuļviesuļa!

Ak dievs I 
Tā nebija pavele!



Minnijas 
televizora 
antena L .Jācer, ka izdosies 

virzīt lietussargu tā, 
lai paspētu kaut kur 

pieķerties!

Klau! Nav sliktiI 
Es arī no šejienes labi redzu 

kaimiņus!Vējš it kā 
pierimst!

Vā! Māja Zīdkoku ielā 
gluži vai sasūkusi visu 

negaisu ap sevi!
Kaut kas te nav 

kārtībā!

Kopš kura laika 
zibens sper uz 

augšu?!



j |  n . p

Tā nav mana « 
vaina! Es zvēru! 

Es tikai lasu 
laika ziņas! <

Pec piņķerīgiem 
paskaidroju
miem -

Tieši tā! Ja m a n N 
par tevi ir jāuztraucas, 
labak to darīsim kopa!

Ja tu taisies turp 
doties, es iešu 

tev līdzi!

Nē, nē, Minnijl 
Tas var būt 

bīstami!
f  ...saproti, man ir \  

aizdomas, ka pie 
sliktā laika vainojams 

kāds no tās majas 
^  Zīdkoku ielā! v
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ā, es izgudroju mašīnu, 
;as var mainīt laiku! Bet 
es gribēju tikai aplaistīt 

savas acālijas!

Bet tad es nejauši ieslēdzu pats sevlšajā būrī! 
Droši vien tagad pie pults sēž Cips!

Nejaukais puišeli!
Tiki gan pie tētuka mašīnas!?

Lieliski! Tas tik ir viens 
nebēdnieks! Jau uzstādījis 

īstu viesuli!



Ak, šausmas! Kaut t ir  
nebūtu tā teicis!

Ļaujiet man! Es zinu, 
ka tikt gaiā!'  Atvainošos vēlāk! i  

Tagad ķersim viņu, 
varbūt izdodas izslēgt 

l to viesu lil

^Tagad pastāvi kaktā, 
kamēr izdomāsi, ko 

drīkst, ko ne!

Tūlīt kāo zemē, dzirdi!? 
Slikts, slikts puika! Saprati!?!

Cipa kungs ir šimpanzei 
viņš nevar ciest vardu 

pērtiķis!



Kas noliek, doktor? Vai izdosies to apturēt!? Vai tad 
nevar izraut 
kontaktu?Uhh! ^  

Baidos, ka ne! 
Cipa kungs ir 

norāvis slēdžus!

( Ak? šausmas! Strāva ir tik stipra, ka \  
l znīcinās visu manu iekārtu... )



3ec īsas, bet 
aimīgas atelpas

Stāvi
mierā!

Tiesa gan! > 
Kas zina -  varbūt 

viņš nu būs tik 
prātīgs, ka palīdzēs 

man to atjaunotie

Galvu augšāl Vismaz 
jūsu draudziņš ir 

. sveikā!

Pareizi I 
Tikai, kad citreiz '  

gribēsiet laistīt acālijas, 
pasauciet mani -  ja 

man vēl būs visi , 
s. mājasl y



cz
luIDC^iyj©

Kāpēc telefons 
vienmer zvana, līdzko 
tu gribi doties projām?

Necel klausuli, 
tēvoci Mikij!

Labāk 
celšu gan, 

varbūt esmu 
uzvarējis kādā 

loterijā, 
mazums kas!

Minnij? ļ  Kas noticis? .varbūt tu varētu ieskriet mana mājā un 
pabarot papagaili Frederiku!

Blēdīgo Fredi? 
Paklau, mans 

ģimenes ārsts būtu 
tam pretī!

Es zinu. ka 
tu šodien dodies 
burāt, bet man 

jāpaliek Zosulejē 
līdz rītam un...

Tomēr iebildes nelīdz —Y Fredis ir labs, labs putniņš! Kuš! Neraustiet lauvu aiz ūsām! 
Ja es cietīšu kaujā, jūs 

netiksiet burat!Pielūko, lai viņš 
apēd graudus, nevis 

tavu pirkstu!



Neviens lecīgs 
papagails neliks man 

padoties!

Izrāde "Zaļa papaga 
bēgšana” sākas!

ĶERK!

Galvenajā lomā -  
Fredis. putns, kuram 
būris vel nav radīts! Bet tas jau ir 

noticis!

Tēvocis Mikijs noteikti 
nav tik viegls kā spalviņa!E... Nezinu, vai tas be 

labi. tēvoci Mikij!

Vaīī! Man jau nekas, bet 
Minnijas galds gan! Viņa mani 

izbaros Fredim, kad to 
ieraudzīs!

Vai tu sasities, 
tēvoc?

atpakaļ būri • )  Pameklēsim tālruņu gramatā.
p gan atradīsim tādu pasu

f ļT  \  galdu vietā!

Re, “Drūmbruņa galdu 
noliktava"! Kā nav pie 
mums, to jums nemaz 

nevajag!

Nu tad lieki 
nekavesimies!



Šim galdam ir liela 
emocionāla vērtība! Nespēju 
no tā atteikties... ja nu vienīgi 

par ...ē... 100S! ^

Nav jau labi, bet 
viņš saprot, ka 
mums to galdu 

vajag! .

Padomā vien, es to 
vakar gandriz iau 

sadedzināju!

Krustmātei Minnijai 
vajadzēs lupu, lai 

pamanītu atšķirību!

Uzmanīgi, zēni! 
Mana dzīvība ir jusu rokās!

Labak apslaukiet to, 
pirms nesam iekšā!

Un viss, kas bija 
maciņa! Njā! Krustmāte Minnija 

saož putekļus pa jūdzi!

Visi uz mašīnu! Mana veselības 
iemaksa ripo projām!E... tēvoci Mikii 

Galds pazudis!



Tur deg sarkanais, tēvoc!
Prom no cela, 

trakuļu banda!
Man ir daltonisma lēkme!

ŽVĪĪtĪKSf

Glužikā toreiz, 
kad uzspracja mikroviļņu 

krāsns!

šķiet, esam ielēkuši 
no pannas tieši ugunī!

Minnija būs nikna kā pūkis> 
ja mes nenoķersim to galdu!Nekā nebija! Varat izvēlēties 

nikns policists vai nikna...
Nāksies apstāties, policija 

jau uz pēdām!

Vai šī tarataika nevar 
braukt ātrāk?

Ticiot man, zēni! 
Mums vēl ir dažas.

Ja tu neapstāsies, 
at nikna Minnija mus 

nesavāks kopā!







Atrodiet rāciju un 
paziņojiet krasta 

apsardzei! Es tikmēr 
ugunis!



Nenokar degunu, tēvoc! Paskaties, 
uz kā stāv racija!

LOk^viņa nāk, zēni! Ja notiek 
ļaunākais, mani pēdēļie novēlējumi ir
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9DMALPS JMK3_
GumijlēeēJI
Donalds kopā ar krustdēliem ^\ļaģ 
sastop T6tu gumijlēcēju -  un 
sāk lēkāt pats, it  kā būtu no 
gumljasl Ai. ai, nekad nemēģiniet 
lēkt tā  kā Donalds!

Visa vējā
_Lfelaie, Ļaunais Vilk© atkal dodas
^ple psihiatra -  lai ārstē tu 
I neciešamo sivēnkāri! Taču, ak vai. 
ļ  sivēnkāre pielīp pašam dakterlm l <

MIKUS
NolaupTCā d z im ša n a s  d iena
Melnais Pēterl6, mums visiem zināmais f 
zaglis, atkal Izsprūk brīvibā un ir kļuvis /  

»nenotverams! Kad Pēterim apnīk 
zagt nepieskatītu naudu, viņš 
nolemj pievākt pašu skaistāko -  
Mikija dzimšanas dienu!


