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Te neviens! 
Bet kads sēž 

tajā grozā! ^

OHO! Pīļu bēbis! 
Paskaties, klat zīmīte!

Te rakstīts: "Lūdzu, 
parūpējieties par 

s  manu mazulīti!"
Ķeza! Kāds to uzgrūdis 

Knapam uz kaklal
Veltas cerības! 

Bet mēs nevaram v 
atstāt laukā!

'  Nesīsim, 
nesīsim! Bet šo 

bēbi kāds atsūtījis 
s. tieši tev! >

Es jūs brīdināju! Nesiet prom tos 
netīros zvērus! Vai arī...

GUL-GUL!



Rakstules jaunkun
dze! Pudelīti! 

Veicīgāk!
E-es palūkošu, Paraudzīsimies, dūkulīt,

vai mums ir. / ■  ķur tēvocis Knaps 
ļ ------ v j----------—"  ■ ! IL strādā darbiņus:

Viņa ir 
izsaikusil

Vai mazulītei patīk tēvoča 
Knapuča kabinetiņš? Te tēvocis pelna 
lie-ielu naudiņu! ------------- ------- .— -

Gribi redzēt manu 
laimes naudiņu?



MIKIJS UN MINNIJA

VIETA P IE  LOGA



m  DETEKTIVMIKLA
Nav nekādu šaubu! Tas ir 

Džons Maksijs! Ņemsim viņ 
ciet! Seko man, 

f  7 ^  Mikij!

fcj Hopkinsa kundze, lūdzu, izstāstiet
mūsu māksliniekam, kads izskatījās 

kabatzaglis! Iespējams, ka mēs viņu pazīsim!

Cik zinu, viņš dzīvo me 
būdiņā meža vidūl

No skursteņa kūp dūmi! 
Šķiet, ka mums smaida 
veiksme, šef! __

Nevar zināt! Varbūt viņš ir paslēpies! Hmm! Dzīvojamā istabā neviena 
nav! Pameklēsim citās telpas!

Palūkosimies pa logu!
[Sveicināti!

Maksij, atzīsties, vai tu biji 
tas, kurš kādai kundzei 
pirms stundas nozaga 

naudas maku?

Pilnīgi izslēgts, 
ļ šef O’Hara!

Pēdējās četras stundas 
es pavadiju, 

pastaigājoties mežāl

Mu|ķrbas! Tu esi zaglis,

Kā Mikijs to 
pierādīs?
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Sarauj[V ēl drusku, un 
viņa bus mums rokā!Lūk, viņa jož, tēvoci Knap!Drīz

vien

Labāk slīdam! Lai 
ledus mūs nes!

Kas'?Padodies, Jaunā bestija!

V-VA IJA! Viņa atkal pārvērtās 
■- _ — . par berneli!



[Ķeriet viņu!

Aizturiet vinu! 
Atkal iejuka pūlī! 

Kur viņa ir?

Tu! Noķeru! Atdod 
manu naudiņu!

Nākamaja 
mirklī -

Hei! Liec mierā 
manu bērnu!

Ak, n-nēēē!







Kāda burvīga ainava! 
Tu rjāb ū t pašam Everestam!

Hm m ! Lejā paveras 
vēl interesantāka ainava! 
Tur notiek dīvainas lietas!

Bet ciems šķiet diezgan 
mierīgs! Varbūt es velti 

uztraucoši

Palūkosim ies
tuvāki

Ak vai! Pat brīvlaikā 
H imālājos tu atradisi 

kādu ķibeli!

Lūk, tā ir! Eu, ka tevi viens, 
vai viņiem kāds 

I m eteorīts uzkritis!?

Tur jābūt 
laukumam!

Es redzēju tadu kā 
—- ļ  sapulci!

Varbūt pārāk 
mierīgs? Kur visi 

pazuduši?

Mēs to tūlīt 
uzzināsim!

14



Va! Kāds trollis te nopēdojis!?

Varbūt kāds 
jociņš?

Tas nav joks! Tas ir milzīgs 
smegacilvēks!

Jau daudzus gadus domājām, ka 
viņš miris, bet nu atkal uzradies -  

mums par postul
Ko tu zini, ko tāds lempis 

domāl Ne jau —- 
velti viņš ir 
milzīgs! P v ļViņš ielavījās ciemā pa  nakti 

un nočiepa zelta svečturus no 
tempja. vai ne, 

v------- —  . vectēvi?

svečturi'

Uhh! Ja vien es 
pats nekļūstu par 
vakariņām kadam 

uz zeltu kāram 
milzim!

Tuvākais ciems ir desmit
jūdžu tālāk, _______
mēs neko 

nezinām!
7 . CeļšJr 
>1 aizputinats'. A -  f- , J

Diez vai nav 
uzbrucis ari 

citiem ciemiem?

Iesim, Sprukst! 
Desmit jūdžu 

gājiens ir labu 
vakariņu vērts!

E... Mikij, kaimiņciems ir 
uz otru pusi!

Dariet, ko gribat, bet pa milža 
pčdam gān neejiet! 

Leģendas māca, ka 
tas nav prāta darbs!

Nebēdājiet! Spruksta 
pirmais izdzīvošanas 
likums māca neskriet

____  pakaj zvēram,
ā  I kam  ir lielākas 

pēdas nekā 
v .  man!

Jā. bet sniegacilveks 
aizgājis uz turieni!
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Bet mans otrais saprāta 
likums māca, ka 

ne viss ir tads, kāds 
sākumā 
izskatās!

neka es domāju! 
Iilzīgais sniegaciiveks 

prot arī lidot!

Man ir mazliet 
=nkāršāka doma! 
ierādījumus mēs 
radīsim šo sliežu

nāju, ka divi! Ņem nost 
Ipes. zagsimies tuvāk!



Pag, šonakt uzbruksim 
nākamajam ciemam! Tur ir 

vēl vairāk zelta 
' " v  \  \  neka šitajā!^

Šonakt tu būsi 
sniegacilveks! 
Tās Kājas ir tik

Melnais Pēteris un Skrubis! Ko 
tagad teiksi par sniegacilvēku?

Ko iesāksim?
Izbeidz! Šonakt pēdējais 
ciems, un tev tik un tā 

padodas labāk!

Steigsimies uz nākamo 
ciemu un brīdināsim , ka 

jāgaida nelūgti viesi!

Nu labi! Bet rīt 
pazudīsim no šis 

spelgoņas un nopirksim 
kadu dienvidsalu!

tā mēs būsim gatavi, kad ieradīsies šie. 
____________ sniegablēži!_____________

Saia
vakara

Kā mēs viņus notversim? 
Viņi taču ir bīstami!

Labi, laiks noņemt slēpes un 
ķerties pie sniegacilvēka!Sarīkosim viņiem īsti

himalajisku

runāt!
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Muksim! Tur ir īsts sniegacilvēks! x

Si's tr-tr-trepes 
nav domātas 

bēgšanai!

Joki gan!
Tūlīt viņi 
uzstādīs 

jaunu rekordu 
slēpošanā 

bez slēpēm!

Šķiet. Melnais 
Pēteris pa t 

nepieskaras 
zemei!

He_, hē! Jus ne tik 
m ūsutem pIĻbet 
arī kārtīgi mus 
izsmīdinājāt! j

Tās tikai 
pierāda Spruksta 
otro izdzīvošanas 

likumu -  nepēti 
nozieaumus, ja 
blakus ir Mikijs!

Mēs jums parādīsim īstu Himalaju 
uzņemšanu!s ar Sprukstu nogādās

zeltu uz 
kaimiņ 
ciemu!

iūt, bet 
rs bez 
>ta nekur 
neies!



Atnāciet šovakar uz kaimiņu apsardzes vakaru 
pilsētas klubā, un mēs firmas "Paklīdeņu drošība" vārda 

sniegsim jums vērtīgus bezmaksas padomus!

Cik labi! Es ļoti baidos, ka iāalabā 
mājas vecmāmiņas dārglietas!

093475

Jums mani neredzet, ļ  
bet es redzēšu jūsu 

dārglietas! ^

{ Tiksim ies šova
ka r, jauno cilvēk!

Šī kaimiņu drošības sistēma ir mūsu 
vislabakais plāns! Šovakar aptīrīsim visu ielu!

Sī jūsu sapulce ir viena liela lieta! 
Būs jaatnāk un jāpamācas 

no ium s'

Protams! Tāpēc 
jau tie domāti!

?V\ ■ ' ^ / / / 7777^

Eit kolegi, vai drīkst 
paņemt jusu bukletiņu?

Tad jau drīz... 
tiksimies!
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Citādi p ilsoņ i kļūs 
aizdomīgi, skries uz 

mājam un mūs

Es nevaru iet! 
Publikas priekšā 
klustu nervozs! 
Gluži kā tiesā!

Vai tiešām tā ir patiesība? Varbūt ^ 
vismaz iziesim pa sētas durvīm?





Nepadodies tagad!
Tūlīt būsim ______

drošība!

Ak, mijās mājas! Pat tā šerpā 
vecene netiks cauri m m  

šīm durvīm!

Vavai! Man tūlīt 
ipārsorāgs plaušas

Mēs varbūt netiekam laukā, 
toties jus netiksiet iekšā! Un mums 

pietiks pārtikas visam gadam!

Aizmirsti pārtikul Mēs 
esam apzagti!

?Koo!?

Vam! Never 
vaļā, lops!

Gan policija viņus 
notvers! r

Mums paveicies.
ka ārpuse ir 

. policists!
Kas ta par dzīvi - tikko aizej 

uz darbu, tā tevi apzog!

Mums nozaga pārtiku, un -  nekas, 
bet viņam jau sen kāds 

nočiepis smadzenes!

Nu mums ir zināms vismaz viens 
likums, kā cīnīties pret zagļiemI 

Neesi Sunapuika!



...lie la is pulksteņa 
rādītā js m azajam? 
"Būšu pēc stundas! ”

...v iena siena otra i? 
“Satiksim ies p ie  s tū ra !”

ļ Visi sašutuši! Spēle 
sabojā ta i Kas tev 
lēcies? Kā tu tā  varēji?

Palēnām tu j
sevi saņem rokās .u  
“ A tvainojie t, es m azliet 
nesava ldijos!” tu  ta isnojies un apvērs 
sap lēstos gabaliņus otrādi. a
“ Savādi," tu  saki, "šīs kārts 
pam ats ir  c itādāks nekā pārējām !”

..v iena m atm ātikas grām ata otra i? 

..m an te  ir  viena p ro b lēm iņa !"

...spu ldzīte slēdzim ? 
“ Tu m an liec kvēlo t 
gaišās liesm ās!”

Zaudētājs zaudē 
savaldību. Tā dažkārt 
notiek. Kāršu spēles 
laikā tas varētu 
izskatīties šādi: tev 
spēlē neveicas, un tu 
paņem kārti un 
saplēs to  sīkos 
gabaliņos!
“ M uļķīgais kreiča 
septītnieks, tas  man 
jau labu laiku krita 
uz nerviem !”  tu  
varētu piebilst.



Natons do Mascimento, makšķernieks no 
Brazīlijas, šo dienu nekad neaizmirsīs: kad 
viņš makšķerējot plati nožāvājās,

* kāda zivtele no ūdens ielēca 
viņam t i e š i j ^ 0 ".
mutē! j ^ Y ' A w ^ J k a \

īpašais sēdek lis  ™  V
Ko dara cilvēks, kura alga atkariga no izvadāto \  
te le fona grāmatu skaitu? Viņš savā VW vabolītē iekrauj 
tik  daudz grāmatu, c ik  vien iespējams! Tā kā viņš ir ļoti 
atjautīgs, viņš izceļ ari visus sēdekļus un pats apsēžas 
uz te le fona grāmatu kaudzes! Tā reiz esot no tic is S  
Amerikā! Nenoskaidrots paliek ļ
viens jautājums: kā šis x
puisis pēc
pasūtījum u izpildes i  [
a tgriezās, mājās?

P ā rs te id z  pub liku  a r  šo triku , un tava uzstāšanās  
vēl ilg i m uls inās sa jūsm inātos sk a tītā ju s!
Tev vajadzīgi tris  vienāda izmēra trauciņi. Vienam no 
tiem  ar zīmuli iezīmē punktiņus, bet tā, lai to  būtu 
grūti pamanīt. Vēl tavam  paraugdem onstrē jum am  
nepieciešam a neliela bumbiņa.
Tris trauciņus apvērs uz 
leju un novieto uz galda, 
iezīmēto -  vidū! Vērsies 
p ie publikas: “ Nolieciet 
bum biņu zem kāda no
šiem trauciņiem . Pārējos divus apm ainiet vietām.
Es pa to  laiku iziešu no istabas!"

K am ē r tu  es i ā rā ...

V T 'S 'ļ R iņķo glāzi 
J ^ / p a  galda virsmu, 

arvien palie linot 
q , ātrumu. Tava 
ģ g /  bum biņa, gluži 

kā alp in iste, sāks 
rāpties aizvien augstāk 

pa glāzes m alu...

nedaud2
...Vari pa t glāzi 

nedaudz pacelt virs 
galda -  bumbiņa 

neizkritis! 
* Vari izlīdzēties 

ari a r papes 
turziņu, kurai 

izgriezta 
apakšdaļa!

konjaka

...be t ienākot, tev 
uzreiz ir skaidrs, kur 

a trodas bumbiņa!

Triks: tev tikai jāa trod iezīmētais trauciņš, 
un viss ir skaidrs:

Un vēl b ija...
...vīrs, kurš meklēja sev 
jaunu zobārstu, jo  vecais 
viņam  krita uz nerviem!

Iezīmētais 
trauciņš atrodas:

Bum biņa ir...

...v idū ...zem  iezīmētā trauciņa

...pa kreisi ...zem  trauciņa pa lab i

...pa  lab i ...zem  trauciņa pa kreisi.



Ei, Sprukst! Ko tu tur cepini? 
Vai aizmirsi, ka mums jābrauc 
uz Bāskerzvillu pili vakariņās?



Tajā ir daudz vērtīgu pamācību un arī 
recepte, kuru es tikko izmēģināju! Grāmatā 
teikts, ka. pamanot šo šķidrumu, spoks ar

Ja negribi, 
iai pazūd visi 

Bāskerzvillu vie; 
turi to mēģeni cii

Nāciet šeit, lielajā zālē, 
aplūkosim  jnanu senču 
portretus! Šis ir pirmais 

Bāskerzvillas grāfs!

Vēlāk

28



Šajā kartē redzam pils 
slēptās durvis un slepenās ejasl
Pats esmu bijis tikai nedaudzās un 

vienmēr tikai ar karti!

Leģenda vēsta, ka šajās ejās 
paslēpti Bāskerzviilu dārgumi!

Tas izklausas 
aizraujoši!

Tikmēr ārpusē kāds 
ļaundaris klausās, 
ko iekša runa -

Ha! Māja pilna ar bagāt
niekiem, turklāt vēl paslēptiem 
dārgumiem! Sie spoku stāsti 
palīdzēs man tikt ar to galā!

Laiks doties pie m iera: kungi! 
Viesu istabas ir pie šīs zāle_s! 
Jūsu istaba ir pirmajā stava!

Mēs zinām c e ju ! ' 
Liels paldies, grāf 

Baskerzvill! ,

Vai! Mikijam taisnība!
Lasot tā bail. ka miegs

pazudis! j

Diemžēl 
Spruksts 
nepaklau
s a -

jbunakti,
ī  Labunakti. Sprukst! Starp citu, 
itev  nevajadzetu lasīt pirms aizmigsanas 
V to  mujkigo grāmatu! Nāks slikti sapņi!

Jāa ādā, lai grāfs 
Bāskerzvills nemai

sās pa kājām!

Ielavīties mājā bija 
vieglāk par vieglu! 
Tagad nakamais 

darbiņš!



Tagad japaraugās pēc bagātniekiem un 
viņu dārglietām! Esmu taču spoks!

Bāā! Es esmu 
Bāskerzvillas 

spoks! /

Mmmh!
Phhh!

Ak. dievs!

> Ohohooh! ļ  /" '■ '"N  
•Taisnība, spoks!J  nJhOū!

Mana
nauda!

Ha! H a ļ Ha! 
Japameklē vēl tie 
paslēptie dārgumi! 
Atrast tos man būs 

tīrais nieks!

Hei! Kas tur par troksni? 
Kāds kliedza par... 

spokiem?! Labāk palikt siltā gultiņā, 
tomēr man jābridina 

» Mikijs!

Nebaidieties, kundzīt! 
Tie esam mēs! Dzirdējām, 

ka kādam pazudusi 
briljanti! .

Ko? Es dzirdēju 
kaut ko par 
spokiem! >
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Taisnība! Mūs 
aplaupīja melns

Sis plaukts 
droši vien ir ie<, _ 
slepenajā gaitenī! 

Izvilkta viena
nramatn I

Es šaubos, vai spokam, 
kas te spokojas gadsimtiem, 

būtu vajadzīga šī karte!

Palūkosim, vai 
nav kads slepens 

slēdzis!

Hmm! Ejas sadalās, turklāt 
caurvējš a iznesis jju tekļus, un 

te nav pedul
Izsekot būs viegli I 

Paskat! Putekļos ir pēdas: 
Padod man lākturi!

nepatīk!



Ja godīg
īsti nezinu!

Nomierinies, Sprukst!
Es arī sabijos, bet tas nav 
>āds tāds spoks! Esmu jau 

dzirdējis šos smieklus! 
Zel, ka ātrumā 
neatceros, kuri



Tas taču nav spoks! Tā ir tā pele ar savu 
lempīgo draudziņu! Vini man dzen pēdas, 

bet neKas viņiem neizdosies! Karte ir man!
Tatad tas bija viņš?

Man jau iikās, ka 
pazīstu šos smieklus! 

w Dzīsimies pakal!

V-vai tas būtu 
k prātīgi?

Ak. šausmas! 
IS  Mēs nekad 
^ ^ n e a tra d īs im  izeju!

Vararr. te klīst mūžam, gluži ka tas 
bēdubrālis, no kura palikuši tikai kauli!

Saņem dūšu! Ja  
iau tikām iekša, 
tiksim arī laukā! 

Cerams! >

Ak, Sprukst! Tu esi uzkēriesi 
uz metāla sviras! J

Hik! Mani notvēris spoks, 
un es pat neatceros 

buramvardus!



T T /  Tā atver 
s" j  slepenas 
ļJsSV durvis!

blakus ir mūsu 
istaba!

Jā, bet Pleķi var 
noķert tikai pie izejas! 
Mums jāatrod palīgi!

Mmmh!
Phhhl

Tad izsauksim policiju! 
Grāfa istabā jābūt te lefonam!

Grāf ^  
B askerzvillj

Bet kur tad viņš ir? 
Kcpš aizgajām 
gulēt, neesmu 
viņu manījis!

vibuirms viris mani s 
bet tikko atnāca pār 
telefona vadus! Un 

pazuda!

Ha-ha-ha! Bet
uz pazušanu man ir

o els!
Starp citu, grāf, lai 

tavi viesi atvadās no 
savām dārglietām!

Šī caurule ved uz gaiteni 
pagrabā! No turienes viņš 

var aizmukt uz v isām ' 
debess pusēm!



‘̂ J ^ h a - h a l ļ?

Vāaā! Khe! 
Khēē! Tphūū!

Khem,
khem:
Tfūū!

Padodies, Pleķi! 
Liec zemē 
laupījumu!



Še tev! Viegli 
projām netiksi!

Es pat 
necenšos 
aizmukt! .

Ha-ha-ha!. Tu esi lielā ķezā\ 
mazo draudziņlJ

'Akmans- 
^  dies! ̂

Ha! Bet tu teici, ka 
šī gramata nekam 

neder!

^ S p ru k s t i^  
Ka tu mani 
atkal pār- 

. steidzi!
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Jus taču nepametīsiet 
mūs šaja bedre!

Tieši to  mēs
vēlamies darīt!

Laidiet mus 
laukā, zaglīai« 

bležiT

Mēs dabūsim 
dārgumus, un 
neviens mūs 
netraucēs!

VILINO ŠĀ MONG
2. daļa



Tu tikai aizbaidīji 
viņus projāmI Nemaz ar ne! 

Viņi atnesuši liānas!

Tu lieliski proti 
sarunāties ar pērtiķiem! 

Viņi saprot tevi 
no pusvārdiņa! £

Raudzīsim  atkal 
atrast pirātu 

pēdas!

Man šķiet, es nekad 
neredzēšu tās dārglietas!

Nesaki ne pieci! 
Labāk skaties!

38



r  Tie ir Sprukstusa 
dārgumi! viņš atradis, 

kur tie noslēpti! .

Pārbaudīsim tavu pērtiķa valodu! 
Paprasi, kur viņs tās atradis!

Mēģināšu! Padod 
šuro tas krelles, 

veco zēn!

Nu re! Arī man tas 
tīri labi piestāv!

Viņš saprata! Atkal tev 
izdevās. Sprukst! Tūlīt 
pērtiķītiš mūs aizvedis 

līdz dārgumiem!

Es tev tās atdodu! 
Taču es arī tādas 

gribētu!

Urš! Šo taku mēs paši nemūžam 
neatrastu! ------------ .

Pat blēži 
ar visu karti to 
nespes atklāt!

Tā ir 
slēptuvē!



----------------------------------^
Kapteiņa S prukstusa 

d ā rgum i!

p '
V iņam  kakla 

ir  d im an tu  
k re lles !



Droši vien slēpjas alā - 
ar visiem dārgumiem!

Rokas augšā! 
Un bez jociņiem!

Kur tavs 
drauģelis?

Tur viņš ir! Kokospalma - 
rotaļājas ar pertiķiem!

Nekas, drīz viņam 
nāksies izbeigt to 
mērkakošanos!

Viņš... devās 
uz'iaivu, lai pa 
rāciju izsauktu 

palīgus!

Melo! Mēs viņu tikko te 
manījām!

Es tik viegli 
nepadošos!ciet Klusu! Un 

atvadies no 
dārgumiem!

Mucm!
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Mēs jau nezinājām! Pēc lekcijas 
nospriedām, ka_ vajag vēlreiz 

pārmeklet salu!

Mes taču nevienam 
nestāstījām!

Bet ka jūs 
zinājāt, ka mēs 
esam uz salas?

Ar manu draugu 
palīdzību!

Labi, meklējumi 
beigušies! Dārgumi ir 

atrasti!
Ar prieku atdodam dārgumus 

īstajiem saimniekiem!

He. hē! Viņš vēl aizvier 
grib, lai tev būtu 

v  šādas krelles! >

^  Mūsu kuģniecības vārdā J a v a  senča piemiņai 
es tev dāvinu sīs krelles!

Viņiem šķiet, ka tā ir 
ļoti laba doma!Mans pirmais darbs būs 

atsūtīt saviem draugiem uz 
salu milzīgu bananu kravu, 

jo te oanānu nav!_____



Es tev palīdzēšu. 
Kiarabella! Pielikšu, 
ka nebūs ko redzēt!

.bet man nav trepju, un es nevaru pielikt jauno lustru! Ak. Sprukst. tad es varu. 
aizskriet iepirkties! A

Hmm.. bez irepem tas nebūs vieali! Bet labam ~ \  
meistaram galva vienm ēr ir u z jiļec iem !'

Cerams, ka Spruksts tiks galā! Parasti jau 
viņš netiek, bet cerēsim !________ — -------—

.tomēr ta spīd tīri labi!> Vai dabūji aug 
šā manu lustru. 

m \ ~  Sprukst!? j

Nu, drīzāk gan leja.



Sniega tīrītāj©  (
S P $ _  Donaldam atkal jauns darbs -  viņš I

uzņemas t ik t  galā ar sniegu! &et vai ta s  \  
iespējams, pārvēršot sniegu milzīgā ledus ka lnā?)

ļ DONALDS DAKS^J
ļ  Vecā viesnīca «
1 Ticis galā ar sniegu, Donalds pievēršas 
i viesnīcu biznesam! Tēvocl6 Knap6 
ļ nolemj pārbaudīt Donaldu - viņš vēl 
^  nezina, ka ta s  izmaksās vismaz miljonu

3 K U M 0
Kauja pagalmā (

Bruno izgudro sniegapiku lielgabalu, lai 
cīnītos pret knēveļiem pagalmā! Ak vai, tas  

ir viens no bēdīgākajiem izgudrojumiem!

- V 0 m i 9 S V r \ \ ' 3 '
šausmas Izgāztuvē
To, ko viens aizrautīgi krāj, o trs  uzskata 
par krāmiem - tāpēc Dakburgas 
izgāztuvē var sas tap t gan mēslu 
spokus, gan kolekcionārus! ^

Ļaunais sapnis
Ja suns nepadodas dresūrai, nepadodas 
arī Donalds! Sunim jādod gudrības zāles, 
bet vai Donalds ilgi spēs iz tu rē t suni, kas 

^ ^ ^ g u d rā k s  par viņu pašu?!

Derīgas lietas
Kam vajadzīgas šīs bezjēdzīgās 
skulptūras parkā? Lēdija Mīma 
cenšas labot mākslinieku kjūdu.

d M t o n . 

L®si žurnālā
2/ 99*


