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Epoksīda līme turēs šo naudiņu 
kā iezmiegtu! Bet man būs sagatavots 

š ķ ī d i n ā t ā j s ! ________^
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Nakamaja rīti 
Knapam  
Makdakam 
negaidīts 
apmekletajs -

tēvoci Knapi 
Cilāt tik  smagas 

mapes sirmgalvēm 
pilēm nav labi!

Kadas blēņas! 
Esmu vislabākajā formā!

Ak, ja  es spētu but 
tik  drošs par tevi kā tu pats! 

Vai tad tu kaut vai šo naudiņu 
pacelt vari?________

Uhhl Rrr! Vaiman! Nevar ne atraut!

Turpinājums 10. Ipp.

Katru pusgadu - viens žurnāls par brīvu!



Zagļu aprindas ir tikai 
divi zēni, kas izmanto 

šo paņēmienu!

Bus vajadzīgs zinošs palīgs -  c 
šefs O'Hara man palīdzēs.

Kads ir jūsu 
alibi pagājušajai 

naktij?

Biju mājās ui 
skatījos 

televizoru!

Abi solijās kļūt par 
godīgiem pilsoņiem un 

apgalvoja, ka noziegumi 
piederot pagātnei!

Viens no viņiem 
ir vainīgs -  
bet kurš?

Vai tu nezini?
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Mans alibi? Visu nakti 
mājā spēlēju biljardu!
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Tieši ta! Un 
stiprākais 
uzvarēs!Priekš tā jau vajag 

drosmi un ņiprumu!

Nav nemaz grūti I 
Lec tik pār malu 

un planē!

Tas bušu es, jo 
iedošu viņam brilles, 
kas visu samazina!

Lai tev veicas, veco zēn! 
Nepaidit kamēr /  
asinsspiediens r~ 

sakāpj debešos. | . 
lec! He! J

galvīgs jauneklis!

spēles, un  b a lv a s  -
)  k o n k u r s i  2  x  m e n e s i .



Kas lecies 
tēvocim 

Knapam?

Nē! Tas ir 
vājprāts! Tas ii 

par augstu! 
Esmu pārāk 

_ vecs!

Neticami -  viņš 
laikam grib 
padoties!Svētais

gurķis!

/Paturiet manas 
/  brilles! Labāk, 

lai tās man nav 
\  uz acīm, kad 
)  tuvošos 

-r< \  zemei!

Ja! Ja! Parāds 
dzēsts!
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Tātad man jākļūst 
par muļķi sava 
muļķa krustdēla 

, priekšā!?



Ak, vai. tēvoci Donald! 
Izskatās, ka viņš..._

Ak. maāāāāmii! .atkal kJOdīļies ar tiem 
garumiem!

Nu. krustdēl, šķiet, 
viss beidzies ar 

neizšķirtu!

Pec kada 
laiciņa -

Lūk, tavas brilles, 
tēvoci Knap! 

Skaties vērīgi!

j  Jās nemaz 
= S.s visu samazina! 
:bē|is mani izjokot!
;• es pat zinu, 

kurš! ____  , f
Donald, tu pupuķi: 
Mūsu strīds vēl n 

galā, un tagad 
ieročus izvēlēšos
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Kada ir tā liela iecere, tēvoc?Atbildes sacīkšu 
diena ir klat -

Lēciens ir lēciens, ja gum ija turas klāt!

Bet tas ir 
/  neprāts! Nav 

/  Jēg as lēkt no 
tada augstuma!.

Tieši tā! 
Kas te citāds? Uz priekšu, 

tēvoci Donald! 
Ir laiks...

Abonentiem - īpaši pārsteigum i!

Vēl viens pamatīgs 
gumijlēciens! Lai noteiktu

kurs no mums 
ir drosmīgāks!



A! Mana gumija 
nostiepusies līdz galam! 
Nu mani vilks atpakaļ...

un b a lv a sKomiksi, sp4Leo'nku;;r“  i r ~  menesi!



Utenkluca 
lēto mēbeļu 

veikals ir blakus 
Vecā Zvana 
tornim, cik 

atminoši

Kāds tur labums! Tas ir 
bezceris! m

Man šķiet, tēvocim 
Knapam ir plāns!

Kāds straujš niriens! 
Gluži kā toreiz, kad 

niru pēc pērlēm 
Mango Pango!
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He, hē!! Beidzot maisā 
gan! No trim sivēniem 

sanak varen daudz 
kotlešu! Vairākas no tām 

jau šovakar būs 
-  manā puncī!

Ātrāk! Mūkam!

Vāāā! AQūūūū! <
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Vi-viņi aizmuka! 
Ū-hu-huuū! Atkal viņi 

man iz-izspruka! Auuul 
To vairs nevar izturēt!

A ī ī ī !  Es vairs 
nespēju tā zaudēt!

Iesim, tēt! Iesim mājās! 
Es tev uzsildīšu tējiņu!

Saņemies, tēt! 
Bus jau labi!

^Piedodiet, bet es vairs nespeju no- 
klausīties jūsu žēlabās! Ļaujiet man 
paziņot... ka jūsu nelaimēm ir gals!

f  Kādām 1 
i'nelaimēm? Vai’ 
zini, kā noķert 

i tos sivēnus?

He, hei Ne gluži! Taču 
arī man reiz klājas līdzīgi! 
Tad aizgāju pie psihiatra 

Ludviga van Govēna!

(  Viņš > 
J mani pilnībā 

atbrīvoja no 
sivēnmanijas!

Ta, pēc ļlgam  
pārdomām -Es tev parādīšu, 

kur ir viņa ārstniecības 
būda!

Man!? Iet pie, kā 
viņu... psihatitra?

Pastāstiet man 
par to! E-es nespēju cjulētiļ 

N-nespēļu est! 
Domāju tikai par 

siveniem !

' Psihiatrs -  tas nemaz 
nav slikti, tēt! Skaties, 

c ik viņš izskatās laimīgs! 
Vismaz mēģināt tu vari!
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Nestāviet, laidiet viņu iekšā!Laidiet iekšā, sivēni!
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URKK! Vai tu traks!? Pēc visiem šiem 
gadiem! Es viņus ēdīšu gan!

Ko!!?

pAA-llfeAAl!!
V n /•'Mi n sagatavos visu cepšanai, 
W / ■' ® 6 f š g p a l a i d ī s  jūs vajā!
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ne, ne, r\«a īdi jūs
izbauda? Ceptus? 

Kūpinātus? Smorētus?

Tēt! Tēt! Vini tev ticēja! 
Viņi centās tev palīdzēt! 

Laid viņus laukā!

I Tu gribi, 
lai es izārstējos? 
Sivēnu kotletes ir 
vislabākās zāles!

NĒĒĒĒ!

Kaunējies būtu!! Tu mani \ j Y  ^
piešmauci! Paskaties, n  Viņi ir tik sabiedēti! J'

ka sivēntiņi dreb! J  Tagad ej projām, lai t-
_____ • _  J \  varu viņiem atvainotiesļ

j f v r? - f  _V un aisiet! j

Koo?!

Par veļu, 
mazie šņukuri! 

Nāciet uz karā zoba!
Tomēr . Ho! Ho! Ho!

Šķiet, ka krāsns 
jau karsta!

Palīga!!! Lielais 
Vilk! Palīdzi!

KOOO!?

M m [Arstešanās
japārtrauc!Dariet kaut ko!



Bruno Bezbremzes eksperimenti - %

s fevien. ka

neatceļot ja  ne, tad

papira?

Vai van so figūru uzzīmēt tikp a t g līt i a r vienu līniju  
ja  savu roku, papīru un z īm uli redzi tika i spogulī?

' dUta hartas tante

Ä ’ f e s ü ' . - p i«ēnas cauras bikses

mis ™ °ganvi^ i< *4 ksa^  
miljonu cauru bikšu?”

Noliec spoguli uz gaida, 
kā tas redzams zīmējumā. 
Papira lapa, kuru turi tu 
pats vai tavs draugs, 
aizsedz skatienam 
roku ar zīmuli!

Saderam, ka tavs
zimējum s izskatīsies
savādāks, kā tas
bija  prasīts?! w'Äw 1ā * 1"“ ’

pie jūsu vecākiem •

R jz kāpnēm stāv divas piena kannas.
1 Viena jautā: "Kotutādivaini skaties?" 

“Esmu sarūgtināta." otra atbild.

...va rbū t a rī ne, 
ja  vainīgs nedarbis!

Q â J i jž m

Atri “ pazud inā t” lietiņas nemaz 
nav tik  grūti, p ie tam  tas 
sagādā m ilzu prieku.
Piemēram, k lasesbiedra bikses 
ģērbtuvē. Zem  aiznākamā 
soliņa taču tā s  jū tas pavisam  
ērti. Saprotam s, ka pēc 
jau tribas pusm inūtes mīklainā 
pazušana ir jāpaskaidro.

...vē l ve ik lāk!

Neuzkritoši noslēp kādu 
sīkumu, piem., te levizora 
tā lvadības pulti. Kamēr nabaga 
"apzagta is" izm isis meklē, 
no liec to  atkal parasta jā vietā! 
Tad dažam būs jāsāk prātot, 
vai viņam  nav zudis vēl kas 
svarīgāks!



vaļasbrīžiem

i M T i ö Ä i m f W
Spēle bez piederumiem. Piemērota kafejnīcai, 
braucienam  automašīnā vai lietošanai mājās!

Pirmais spēlētā js saka: Ha! Otra is saka: Ha! Hai 
trešais: H a! Ha! Ha! un tā  tā lāk, katrs nākam ais 
spēlētā js par vienu H a! vairāk nekā iepriekšējais. 
Tikai uzmanību: sm ieties a izliegts! Kurš, sakot Ha!, 
sm aida vai pa t sm ejas, no spēles izstājas. Pārējie 

^ d rik s t sm ie ties tik  skaļi un ilgi, c ik vien 
vēlas! Līdz brīdim, kam ēr pienāks

Zem es pievilkšanas spēks rūpējas par 
to, kai zem ē nokristu viss, ko 
neviens netur c iet. Taču Zemes 
pievilkšanas spēks ne vienmēr 
darbojas! Tiks, T iks un Triks to 
pierādīs ar sērkociņa palīdzību!

Triks:
Samitrini m utē p irkstu. A r pirkstu 
sam itrini sērkociņu. A r c itu  p irkstu 
neuzkrītoši piespied sērkociņu 
ar m itro  vietu gandrīz 
pie galda malas.

yfirü rindā!

Un nu apjautājies, vai kāds 
ko  tādu spēs atkārtot!

M akdaks pārādīs triku, ar kuru tu varēsi pārsteigt 
pa t pieredzējušu kāršu spēlmani!

•  M akdakam ir neliela kāršu kaudzīte.
Viņš paņem  pirm o kārti, apgriež to  un noliek uz galda.

•  Viņš paņem nākamo, neapgriež to  un 
paliek kaudzītes apakšā.

•  Nākamo kārti v iņš atkal no liek uz 
bet, savukārt, atkal nākam o -

•  Un tā  viņš pārmaiņus tu rp ina: 
apgrieztā kārts uz galda, 
neapgrieztā -  kaudzītes apakšā!

Visbeidzot kārtis pareizā secībā -  
sākot no dūža un be idzo t ar 
divn ieku -  i r  iz lik tas uz ga lda!

No kāršu kavas izņem visas vienas 
zīmes kārtis  (piem., ercena) un 
saliec tās tādā secībā, kā tas 
redzam s šeit. Tās izda lo t pēc 
augšm inētā apraksta, viss 
izdosies lieliski.



VTTTII! Redzi, 
ko tu pastrādāji!

Nāciet nu! Tūlīt 
jūs atsiešu!

Vismaz viņš vairs 
nedzenā sivēnus! 

Kadu brīdi!

Drīz vien

Abonentiem



Katru ousqadu - viens žurnāls par brīvu!

/  Un nesauc mani par Degsli! J
Aoriebies, ka mani uzskata par , 
kaut kādu sula in il Tas ir mans 

izgudrojums, saprati?



Otrdienas rīts,
1998. gada 17. novembris

Atzīsties, Minnij! 
Vismaz apmēram 

pasaki!

i\ie. iviiMj! imai
dzimšanas dienā tu 
uzzināsi, ko es tev 

dāvināšu!

Ātrāk, vīri! Lai visi aom eklētā^ 
tūlīt iet projām, un banka ir Šerif O’Hara!

Kas te notiek?

Sveiks, Mikij! Piedod, ka ta iegāžos, b e P  
tikko mums ziņoja, ka Melnais Pēteris 

šodien grib aplaupīt banku!

cietum a'

un  b a lv a s  -Komiksi, ' 2 menesi!



30

Abonē žurnālu 1999. gadam!



Bet es gan varu -  un kā vēl!
Rokas augšā,
Peter! Vai arī 
mēs šausim!
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Otrdienas vakars,
1998. gada 17. oktobris Mikij!

Tu klausies vai ne! 
Galu galā tā būs 
tava dzimšanas 

diena! fKad uzpūtīsim 
balonus, cepsim 
jubilejas torti!

Avīzēs tagad viņu sauc par Miglenieku, saproti! 
Viņš tiešām pazūd bez pēdām kā migla!

Pie joda!
Es ļoti priecātos 

par svētkiem, taču nespēju 
aizm irst to Peteri!

Jā. dzirdēju, ka viņš 
zadzis pat elektroniski 

iezīmētas mantas!

Ir ļabut kādam vājam punktam! 
Es Pēteri pazīstu visilgāk, man arī 

jātiek ar viņu galā!

Bet policija joprojām 
nezina, kur viņs slēpjas!

Ķēms! Laikam 
viņa slēptuvei ir

...es šodien 
aizgāju no darba!N6. nav vis, karstgalvi! 

Lai policija strādā! 
Tev taču pašam ir 

. savs darbs! >

es jau tev 
gribēju pateikt. Ko!!?



Labi, es tev piedodu! 
Vari iet ķert savu Pēteri! 0

Tacu tika ip ec dzimsanas dienas 
Tev bus iāpieņem viesi...
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Iesākumam es nočiep taviem draugiem 
visas sagatavotās dāvanas!

Vai pazīsti šo paku. sirsniņ?

Tu neģēli!
Tas bija pa
slēpts veļas 
plauktiņa!

Es jums teikšu, ņiprais Degslis Diniis ir 
gudrs vīrelis, kaut gan liels #@*&<2>%!

Hā! Viņš nevar! Kamēr 
man ir šis magnētiskais 
mētelis! Bet to es nekad 

nenovelku!

Esipratīgs, >
Pēter! Pie mazākās 
izdevības es tevi no
ķeršu! Es vienm ēr 

noķeru! j

Tā gan, gudriniek! 
Tev būs tāda izdevība - 

nokrist tū līt uz grīdas!

Rīt deviņos es tīrīšu naudas kaltuvi! 
Nāc un noķer mani, ja veliesI

Tā arī 
darīšu!

Ak, šausmas, Minnij!
Tas lamzaks tikko man 

pavestija gan savu vājo vietu, 
gan kur to atrast!

Citādi es atnākšu un 
izjaukšu tavas viesības! 

Ha! Ha! Ha!

Katru pusgadu - viens žurnāls par brīvu!



Bet Mikijs... vins gan 
nolēma braukt projām!

Smejies vien, 
biedi! Tūlīt tu mani 
a izvedīsi uz savu 

slēptuvi!

36
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S '  Gribētu 
priecīgus

tu iaii m;



Nemāci mani. Degslil 
jnics tavs vāviils krausit 
abāk tikt vaļa n'o tevis!

P6c tadas izrunāšanas mēs tūlīt 
dalīsim laupījumu desmit daļas! 
Uzmini, kurš dabūs tikai vienu?!

Stulbais kāmi! No 
viņa -  tikai ķezas! 
Tūlīt tiec no vina 

vajā! .

Ak tu, 
divkosi,

tu -  l!l Es 
tev... Es^.

Esmu izsalcis! A ize f 
savāri kadu biezeni, 
kamēr es parūpēšos 

par viesi! >

Atvelc elpu skapī kopā ar savām 
davanam! Es tās jau izsaiņoju!

r  '
Vakarā atnākšu tev 

pakaļ! Aizvedīšu tevi 
uz īstu iubileiu!

..kur es būšu goda 
viesis, bet tu -
salaii7ta lellītei
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Vecais, labais S p ru ks ts !
Tā kabatas m akšķente ir no viņa! 
Viņš v ien m e r uzdāvina iieši to, 

ko es vēlos!

Horacijs vienmer a r kaut ko 
izceļas! Tagad a r dāvanu 
jau na ja m  de tektīvam !

Un tad vēl Klarabella! 
Viņai tik  ļo ti p a tīk  adīt, 
be t nekad neizdodas 
uzadīt džemperi, kas 

derētu!

Un M inn ija  -  ak  vai! _ 
Saprotams, es neredzeju. 
kurā b rīd i mūs nobildē!

Mani
draugi..

39 *** 
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Drīz
vien

Vai tu kur 
taisies, Degsli'

Vai! Tu!
Kā tu izspruki!?

Man 
Es ņemšu savu 

panest, un laidīšos 
Peteris vēl aplasa

Ha! Par ko gan ne! 
Būtu priecīgs redzēt

ne!
to blēdi

f  Ne! Tas ir magnētiskais apmetnis,
( ar kuru mēs aizlaidamies no cietumal l  
V Tas nav tik spēcīgs kā Pēterim... J

...taču, ja to ieslēdz un ^  
izskrien cauri Peterim, kad
jūs abi esat kā miglā, notiks 
īssavienojums, un abi lauki

Abonentiem - īpaši pārsteigumi!



TTsT̂ ļ'',:

S  ̂ konkursi 2  -  mēnesi!



Ohhh! 
Grūti pateikt,

'  Ne tik strauji,
Pēter! Es tacu 

zinu. ka izslēgt 
tavu mēteli ir tikai 

s. pusdarbs! ,
Tāpēc esmu bruņojies 
ar dzimšanas dienas 

davanām!
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Un ta beidzot, 
1998. gada 
18. novembra 
vakarā, Mikijs  
kopā ar draugiem  
svin laimīgu 
dzimšanas dienu!

...tagad Pēteris un Degslis atkal 
sēž cietum ā -  šoreiz katrs atsevišķi!  

Viņi paši to  lūdza!

Paga! Kā gan policija 
īoķera Degsli? Tu taču 

vinu palaidi?!

Velreiz paldies par 
vērtīgajām dāvanām! Tieši tas, 

kuras es šogad vēlējos!

Es jau palaidu gan!
Taču naudā bija raidītājs, un 
ārpus slēptuves tas darbojas!

f  Bet paklau... piedod,
( nācās saplēst tavu 
V Rīt ielikšu jaunu
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Flemerota dāvana
Pēdējā mirkli pirmā Ziemassvētkiem

>  Donalds atceras, ka aizmirsis galveno - 
l‘ dāvanu Deizijai. Jūs gan zināsiet, kā vai
> zaudēt galvu šādā nelaime... Vai dabūt
1 pa galvu no Delzijas! _______

■ VOMAIP3 DM©
Zivju d iena  <
Lai visi redzētu, cik viņš patiesībā Ir labs 

r slidotājs, Donalds uzmeistaro magnētisko 
[ zivi. ka6 peld zem ledus un notur 

Donaldu kājās. Bet vai ilgi? .

h \ i i  ņ ž c  dj'/īM l i !■ n

Kukurūzas sn iegs
/  Kniķis galda sniegu - un ta s  nokrīt 
\ neparasti garšīgs!

;  m ikus un m*mm&
I Ziem svētku e tā o te  /
L Pat tad, kad 5pruksts ir slims 
r  saaukstējies, Superspruksts ir 
I uz stnpa6, lai izglābtu 
'i Ziemassvētku vecīti.

S K U


