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Pašiem vajadzētu zināt, ka suņi nerunā!

Latviskojis Andris Akmentiņš

Un ta katru d ienu! Kāds pamuļķis iegūst 
lielo naudu par to. ka viņam visu

pasaka priekšā! 
Man ja t ie k  tajā 

raid ījum ā !



Varbūt! Ar to nepietiek! Tev jāpaveic
________ kaut kas neparasts,

'  ,ai nonāktu
f  raid ījuma!

& ^ r\S ______r

Šodienas varonis pirms tam pārpeldēja kanālu, 
turot zobos iedegtu sveci!

t f i p o U. W H R k



Man paka), zēni! Jūs man palīdzēsiet, 
la imēt tūkstoti! ,____ _________ ^

Varbūt es varu pārpe ldē t šo kanālu, 
turot knābī spageti ar

Jūs labi zināt, ka tada suņa 
nem az nav!

M uti c ie t! -------

...vai tu 
nopirksi..

Vēl viens 
izlēcējs!Viņš grib sasniegt Kaķaragu ar greipfrūtu

l  un makaronu ____
T" Tl uz deguna! \

Preses pa rs tāv iu  
k lā tbū tn ē  D onalds  
gatavs v a ro ņ 
darba ml

M ani uztrauc tikai tas. ka nekad  
r vēl neesm u pe ldē jis tik  ta lu l

Tiš malā, zaglīga kaija! 
Tu te visiem tikai 

traucē!
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Ha, ha! Netika ne sim t metru 
no krasta un jau izgāzās!



/ N A  H  r V ^ f l  f l  
w w %  y  U  D  6  ^

P I T E S C T i V M i i L Ä

Izskatas, ka viņam 
nepieciešama 

palīdzība, Mikij! 
Apturi mašīnu! « - r

Tagad aizvedīšu jūs uz 
mājām, šef! Kas tas?

Tas bija viens no tierr 
notriec-un-aizlaižas 

v____b m s s p s ļ l____

Es rāmā mierā braucu ar savu 
divriteni, kad man no aizmugures 
kāds uzbrauca. Paspēju iegaumēt 
tikai pirmos trīs mašīnas numura 

burtus... KJL..._______ /

[Tūlit pat piezvaniš 
I uz Automašīnu

Kas noticis?

d ie n ē t! ,

To satriecu šorīt, 
kad gribēju novietot 
mašīnu stāvvietā!

To šorīt 
sabuktēja 

nana sieva!

Tikai trīs mašīnas 
šiem burtiem? 

_  Lieliski!

T ÏÏ ÏT T ï ï t t t ? ^ -

Mans dēls 
mācās braukt!

l Neuztraucieties, šef, e s \ 
ļ  zinu, kurš ir vainigais! J

—  —  
Kuru Mikfi s 

^ \ 7 u )  tur aizdomas?

Laimīga dieniņa! Brnrl 
Tris mašīnas un visas ar 

"puniem"! Ko nu?

I Atbilde
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Fiksi uz krastu! Tur

w * > ' v

Tikai ne m ani! Viņam 
nepatika tas greipfrūts!

Tēvoci Donald!

Vai avīzes jau lasījāt? 
Vai tagad mani pieņems 

jusu kasīgajā 
raid ījuma? r —



Nakamajā  
diena -Redz. kāda doma! 

Izsauc reportieri! Luk, zelli! Izlasi, 
kadas ziņas!



pažēloties, ka 
nepērk mums

Un te ir vēl viena balss_kārbiņa, ia gribat 
izmēģināt vēl kadu zvēru!

Vai, Bruno! M ilz īgs  
paldies! r-_

M anjāiždom ā,
jātzdom ā!

Vēlāk

Laikam  man 
nobraucis jum ts! 

Tas su n s  tak ru n ā !

[Laiki grūti, draugs, 
V __vai ne?





Tagad jūs noteikti būsiet s lavens! 
Tūlīt iekļaušu jūs mūsu saraksta L

Ei, bos! Skaties, mums ir ja un s  stāstsl
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Zēni, vai_csat gatavi atbildot 
uz dārgo jautājumu?

Protams!

KAĶIS! KAĶIS!

Nepareizi! Jūs zaudējāt 
tūkstoti!

PŪCE!

L O U B A R D SVai tik tu 
nejoko?Ko, dzīve 

grū ta,ja?



Bet ko lai es daru? Varbūt man jācenšas kļūt 
in teresantākām ? Vai es to protu? Vai esmu 
:sts virs vai 
peiēns?

Pelēns! Protams! Nežēlīgi izturīgs! Un nežēfīgi 
iejūtīgs! Man jāklūst par 

----------- pe li!pa raugpell!



Tā ir īs ta  skola, ko mums 
sniedz tie. ko milam -  

kā kļūt labakam !

Jāsaprot tikai, ko  īs ti man vajadzētu uzlabot?^ 
Kas Minnijai liek garlaikoties? ^

Man pašam  vienmēr 
likās, ka esmu intere
sants čalis! Kurš man 

spē tu  pateikt rūgto 
s. ta isnību! A

Tikai labākie draug i!

Drīzuma ..un tad es nolēmu, ka 
man jālaboias! Jo es 

nevaru palikt bez 
Minnijas! ^

Ui, Mikij, es vienmēr 
esmu tevi uzskatījis 
par kārtīgu veci un 

no dāmām neko 
nesaprotu! A

Bet mana 
māsīca gan ii 
dāmu specs: 
Viņa māca 

de jo t!

Lieliski! Ugunīga 
ča-ča-ča laika 
M inrija noteikti 

v neaizmigs! >



3fP!Ak, Mikiikungsi 
Jūs esat b u rv īg s  

valsētājs!

Tad r.u pariesim  pie 
je s traka m  dejām!

Raitāk. Mikijkungs! 
Tā ir rum ba!

Es t ik  un  ta nepadošos! Nevajadzeja 
klausīt S p ru ks tu ! Viņš varbūt nedomāja 

sliktu, tomēr man 
japajautā vēl 

kadam !



.ja gribi, lai tev skrien pakal, tev jāuzvedas 
' l ai pni  uri p iem īlīg i -

ŽSSč [ ka es!
Protams, man tas ir dabiski, bet 

tev vajadzētu pamācīties!

Ehh! Kas zina? Es darīšu 
je bko, lai Mirmija paliktu 

nomodā, kad runāju!

Drīz, Kārla 
Kuvāliera  
G alanta ja skolā

6 5K U  
ĻOTI 

SKAISTS! 
UN TU?

Zis iz muz glītrunz kurzs! 
Vai jūz zin, kā uzrun pievilcīgz 

zvešniekz?

Nenenenē, taz nav labz! 
Taz ir vezmodīgz! Bez stilz!

Pirmaiz runāz 
Pelz! Es parasti saku: 

"Sveiki! Esmu 
Mikijs! Kā 
sviežas?" .



Tūlz ez jumz rādīz 
kā jazrun vienz

Serlokz?!? Nain! 
Taz nederz! Taz 

паи m īlīaz,
saprotzr? >

.Šerloku?)



Sveiki, mani sauc Mikijs, varat 
saukt mani par Jup ite ru ! L... P lu to . ) ) n e ! Ta vietējz 

ss. > / \  ganz saucz
\ c ^ -  1 sav sunz!

.sauciet mani par. 
Marsu?

Jāmakz 
67,50, pliz!

Lieliski! Tā 
turz!

^Sauciet mani 
) pa r M ik iju !!!

Tu pabeidz 
man skolz! 
Lūk, tavz 
diplomz!

Pēdējais brīdis, 
Miki]! Tev vajadzēja 

, naki uzre iz pie
V _____  manis!

Phe! Ja pietiktu tikai skali izkliegt savu 
vardu, tad Minnija vierim er paliktu 

v  nomodā!

...un šajā bezcerība  
es nolēmu lūgt padomu 

kādai īstai sievietei!

Man uzreiz skaidrs, kas tev kais -  tev ir 
briesm īga  sta ja! Tev vajadzīga ķerm eņa

valodas
•t  a  -------- ļ— -------------ļ— ļ te rapija!

Ja sieviete 
ko mīl. tad tā ir 
v īr išķ īg a  staja!

Tas ir tas. ka tu ej, 
sed i un stāv i!

j / k - ķ e  rmeņa 
f va-valodas 
t-terapija? Nav 

ne jausmas.
V kas tas ir!



Hmm... Saprotu tavu nelaimi! 
Tev trūkst cien ības! Tev 

ja izkopj lepns solis!



T Ū Ū 1

T и  и  и  !В А К § . J V l ī K S I  '"'■Су
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Pec vairakam 
sodanaudām - Uhh! Man atliek tikai cerēt 

uz Minnijas žēlastību ! Varbūt 
viņai ir īpaša kaislība uz 

garlaicīgiem večiem!

Vai varbūt viņa varētu dzert 
daudz kafijas, kad esam kopā

Lūdzu, Minnijt  piedod, ka esmu 
tik nom ācošs, bet ļauj man 

mēģināt vēlreiz!

Beidz, Minnij! Es sap rotu , ka es 
uzdzenu miegu, bet vismaz pacenties  

nežāvaties, man redzot!

Ko? Ak, 
piedod,
Mikij...

...sagadījās, ka 
mēs -  ž ā a v s f-  iekļuvām 
negaisā Kārību jūrā, un 
es nedabū ju izgulēties  

sveselas d ivas nedelas!
Man vēl tagad 

l ? nak miegs!

Ak, mans dievs! No manas žāvāšanās 
arī Mikijs aizmidzis! Jācer, ka viņš

nenodomās. ka 
------------- - r----------------  , es esmu



Taču  ta s  ir  p iln īg i iiek i! 
Šausm inošos trokšņus t 
Un tas n o tiek  tā:

Nekādā ziņā. 
Jūsu dzimšanas 

diena ir trešdiena!

I  Klau, kas tas?! Laupītāji?! Spoki?! C itplanētieši?!
|  Lai kas tas  ari būtu, no šiem dīvainajiem  trokšņiem  pat 
|  lielākajiem  drosm iniekiem  dūša sašļuks papēžos!

Pīidtijjjiļš ļjiajjjaļķažājKii f 

D-j3}s}Uu\dl2sli& p īU 3 i2 iļjl} i}&
Dārgais A ttap īgā kungs, es gan jūs personīgi ne pārāk la b i \  

pazīstu, taču varu pa te ikt, kad jum s ir dzimšanas diena, j 
^  Turklāt es varu k ļūdīties augstākais par četrām  dienām!

Rup ja  aukla

Troksnis rodas, stingri nostiepjot auklu un 
to  berzējot ar pirkstiem  vai koka šķēpeli.

Divi spēlētāji sagriež katrs savu 
četrs tūra lapu četrās daļās. Tad viņ i 

apmainās ar lapiņām.
Kurš p irm ais atkal 

saliks četrstūra lapu?
Vieglāk to  izdarit 

a r trim , be t grūtāk -  ar 
piecām  vai vēl 

vairāk 
daļām!

Vai neapņem aties pārlieku 
daudz, c ienītais Makdak?

Visiem, kas vēl neaptvēra notikušo: 
Atis Attapigais (kā jebkurš cits) gaidīja minējumus, kā, 

piemēram, “5. aprilV’ vai "17. septembri", bet ne nedēļas dienu!



D on a ld s  rā d a  a u k lu  a r  tr im  mezgliem.
K re is a jā  m e z g lā  ir  g re dze ns !

D o n a ld s  uz  īs u  b r īd i a izg rie žas  -  
g re d z e n s  ja u  ka rā ja s  v id ē jā  m ezg lā ! 

t k  K ā  g re d z e n s  t ik  z ib e n īg i ā tri
sp ē j p ā rv ie to tie s ?  i

S j u  T e  v a ja d z īg s  Č j r  
v  \1 bu rv ju  m ezg ls !

Burvju  M ezgls 
m ezgls p a slē p ts  roka 

Un tālāk -  aizgriezies  
jn  izjauc burvju  m ezglu!

jl Mazais Toms raud 
%■ un sūdzas mātei:
'  “Mūsu kaimiņš melo!' 
L “Ka tad tā?”
:d "Viņš teica, lai es 
D pārgriežu savas < 
; bungas, tu r iekšā 
'ss, esot kaut kas 

/  brīnumains!”  ^

nepieciešams 4 km garš galds! Un Saule1 
nebūtu vis basketbola 

bum bas

C \  \  Ts. lieluma.

Simtkājis žēlojas: “Cik labprāt 
es ari kādreiz ietu slēpot! 

Kamēr pielikšu sev pie kājām 
slēpes, ziema jau būs beigusies!'

P a ve lc  a u k lu  p a  lab i un pa  kre is i, un  m e z g ls  iz ju k s  p a ts  n o  sev is !

Ar pavisam vienkāršiem paliglidzekļiem uz sava galda vari izveidot mūsu Saules 
sistēmas 9 planētu modeli: “ Planētas”  šeit sakārtotas pareizā secībā, Merkurs 
atrodas vistuvāk Saulei, bet Plutons no tās ir v istālāk. Nesakrīt tika i atstatumi.

Lai m odelis atbilstu mērogam, tev būtu

O

S,W . „(II*«!*1“ " 1

Mana vecm ām iņa ziem as m ēn ešo s j  
sm eja s un nosauc planētas!
Ar šā te iciena palīdzību tu  itin viegli varēsi 

planētu secību! Kāpēc? Tāpēc, 
ka šo vārdu pirm ie burti ir ari planētu 
nosaukumu pirm ie burti pareizā secībā:

-  Venera -  Zeme -  Marss -  
Jupiters -  §a tum s -  Urāns -  Neptūns -

Skolotāja: “ Nu esmu jums 
> izskaidrojusi, kas ir atbildiba. Kas 

man var pateikt kādu piemēru?” 
Mazais Māris: “Manām biksēm 

notrūkušas gandrīz visas pogas, 
^  izņemot vienu. Uz to tagad 

gulstas visa atbildība.”

P a tie s īb ā  a u k lā  ir  č e tr i m ezg li -  un  v ie ns  no  t ie m  ir  bu rv ju  m ezg ls !

\  T a s  i r  b u rv ju  m e z g ls , 
ku ru  a iz m e t š ā d i :

Un p ā rē ja is?  Tas 
nāks pa ts  no sevis!  
Tā tu pa rād i auklu!



Vī! Te gan dzīvo 
ļaudis ar gaumi!

apdrošinājušies!

Ne tik strauji, ķēpauši! 
Šim logam ir Kentaura 

signalizācijā!

UhhJ Kad iepriekšējo reizi 
ķeramies pie tādas, mūs 

noķēra pēc divām minūtēmI

Kamēr esam prom. atrodi 
vietējos bērnus un rotaļājies 

ar tiem, Marmaduk!

Žigli! Slepsimies, 
tur kāas nāk!

Ak! Tas vienm ēr ir tik...
jauki -  rotājāties 

^ r ļ —7 m azogrāiu !
Marmaduk, tad 

tev jaspelējas ar 
Smpjurbi! t—

Izbeidz, tēt! 
Visi šejienes bērni 

muļķi!

Amurgalvas! Te 
ar paslepties knac 
viens suņapuika!



Tu atkal izdomāji! 
Kāds prieks vērot 

gudrāko noziedznieku 
pasaulē!

Labi, Snīpjurbi, esmu 
vārtsaros, bet tev jāsper

Labi sperts. Snīpjurbi! 
Tētis atvilks tev no al< 

loga cenul

iaizslēdz_signalizacija 
tad jādabu mazais

nebedms nos 
ceļa!

Ja tikai mēs dabūjam 
parasto ceturto daļu 

no guvuma!

Tā bija melna diena, 
kad jums iemācīju rēķināt 

procentus! Ak vai!
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Gribat a r mani 
paspelēties? Man ir 

daudz rotaļu!

Ar prieku! Mums šodien 
nav jābūt neviena tiesa! Bet kas notiks ar mani. 

kungs?



Man apnika!
Ko iesāksim tagad? Varbūt paņemsim  tavu 

auto un pārlūkosim  
jauno rotaļlietu 

veikalu! /

Neaizmirsti aizslēgt durvis) 
Snīpjurbi! Ka nenozog 

manas rotaļlietas! J
Laba doma!

Asini slidas. Snīpjurbi!

Ko Ildzēs Snīpjurbja] 
atslēgas, ja  signāli- > 

zācija atslēgta! )

Kads prieks tās pirkt?





Virsniek! š is  vīrs nolaupīja m ann 
un manus draugus un lika mums 

— —- 1 piedalīties zādzība!

Tas gan ir jauks skats! 
Dubultfvēriens!

>ēc m inu tes

Kāda ķeza! Ceru, ka vismaz tas 
riebīgais knauķis arī ir ietupināts! Te tev būs 

mierinājums!
Vīlīte ! Es zināju, ka jūs\ 

nepametīsiet mani 
nelaimē! /Piedod! Viņa tēvam 

oieder tas veikals, tāpl 
viņu palaida vaļā!

Tagad mums jāsteidzas! ^  
Mums norunāta tikšanās ar 
Marmaduku pie šokolādes 

ruonīcas! Ha, ha. ha! j

Tas ir viss, ko paguvām 
nočiept veikalā!

Paga, ta taču  
no p lastm asas!



DONS MEZDAKS
BALADE PA R 

VIKINGU MĪLU

Ж .

Piedodiet, komandant! 
Aizrāvos rīta  skrējionā un...

Kāpēc? Vai tu  kur dosies?

pasauli
pēc sTs!

M alko ta p ils  ir 
le ģendārs  c ie toksn is , 
kas a izsarga ja Z iem eļ- 
k a led on iju  p re t v ik in g u  
uzb rukum iem , un 
š o b rīd  pa r to  bražas 
v a ron īgā  kom andan ta  
Meždaka b ļāv ien i

32



Tik viltīgu gājienu vikingi nebūs gaidījuši! 
Zinu. ka ikv iens no jums gribētu piedalīties 
' ī  piedzīvojumā, taču nedrīkst atstat cietoksni 

boz aizsardzības, tāpoc vajag 
tika i vienu  
brīvprātīgo!

Kom andan t
Meždak!

V ih ii! Skat, kādas 
asas k lin tis !

Mazais B laki! 
PA LĪG Ā!'

Tu esi tik p iem īlīgs! 
Tu man ļo ti pa tīc!

33



Tu man patic tik 
ļo ti... ka es tevi 

atdošu savai 
m asai!

' " s S F *

Tāds ir mūsu

meitene atrod kācu 
ju ras izskaloto, tas 

kļūst par viņas 
masas līgavaini



Diemzel, pirm s tu precies ar mani, 
tev jāiziet 
tr īs  m īlas  

pārbaudes!

Nez Ko dara 
ar tiem, kur: ne iz tu r 

pārbaudi?

Tie var iet. kurp deguns 
rāda! Ak...

Parbaudi ne iz turet 
ļoti grūti! Ha, ha!

daudz

Vai man būs jāčuč šaijauka 
— . mazajā būdiņai

Rīt būs izšķirošā t r īs  m īlas  parbaužu diena! 
Tikmēr tev jāguļ gaioāmbūdā!

Ak nē, 
mans 

medutin!
lA izmukt nebūs grūti! Būdele tik vārga. 
' viens pūtiens -  un sabruks!

'/-gaidāmbOm '



Ne, pavisam citā buda! So es uzsitu 
pati savām mazām, baltām rociņām I 
Katrai meitenei ir sava gaidāmbūda!

tedzi... viņa pat nav uzmargojusi 
kārtīgās durvis! Man gan ir 

--------------------- varenas durvis!
Ata. darga js! Mēģini ātrāk iemigt! Rit tev 

jābut krietnā forma, lai izturētu parbaudes!Nekritizē viņu! 
Nabadzīte loti 

lepojas ar savu 
vārgo būdeli!

Nav nekāds 
brīnums!

Nākamaja diena  
Meždaks tiek  
ga tavots  m īlas  
pārbaudēm  -

Nolaidiet zvanu un 
sāciet pārbaudi!Pirm ā ir  zvana m ūzikas pārbaude! Lai

noteiktu nakama vīra aizrautības pakāpi, 
meitene iesitīs pa zvanu ar vali!

u N , N N N N N O !  |

Ak, mīļotais! Vai tava galva 
griežas? Ak. saki kaut ko!



Klau... vai neesam tikušies

Mēs s ka idri redzam ,
cik ļoti tu viņam patīc, tu esi
viņam kārtīg i sag roz ījus i

galvuI Skat, Kā viņš 
s tre ipu ļo !

T rešā un  
pēdēja  
parbaude  
ēšana -

Tukšo  nav 
īstais varcis' 

Es varētu aprīt 
dzīvu  va li!

Atradenis, topošais 
līgavainis, noteikti ir 
ļoti izsa lc is, jo nav 

ēdis vairākas dienas 
Tagad viņš varēs 

piepildīt tukšo

Ja tu noēdīsi v isu , kas uz gaida, tas pieradīs, ka 
tu neesi iem īlejīes, jo tie, kas mīl, 

nespēļ, domāt par
esanu!



E s  ne tikai aprīšu  visu ēdam o, bet 
drošības p ē c  nograuzīšu ari g a ld u !

Iesim, dārgumiņ!
Es tev parādīšu ciema 

skaistākās vietas, kurp mēs 
visu mūžu iesim kopā!

...un tad mes uzcelsim 
paši savu būdu! Tu redzēsi, 

cik stip ra  tā bus!

..un tad es tevi iepazīstināšu ar savu tēvu, 
kas drīz atgriezīsies! Pašla ik viņš 

izbraucis vikingu

Ja  runā p a r laivam , 
e s  tagad n espē ju  sabo jā t 

pa t ne v ism azā ko !
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Kušš! Esi kluss, 
Mazo Blāķi! Tas ir 

garš stāsts, es 
vēlāk tev 

paskaidrošu! 
Izliecies, ka viss

Ui! E sm u  izmisuma! 
Viens pa ts vikingu zem ē, 

apprecināts a r m ilzu lempi!

Neko nesaprotu! 
Labi, ia man nedod 

kārtīgas ziņas, 
varbūt tā vietā es 

vismaz varu 
k ā rtīg i paēst?



Protams! Tevi izskaloja krastā īsta jā brīd ī! 
Pusdienlaika mes pulcējamies 
krietno uzkodu būdā, kur visi ir 

ia ipni lūgti!

Brīnums, ka tavs draugs spēj ēst! Ja tā 
turpināsies, viņš aprīs visu, kas mums ir!

Tas vēl nieks! Šodien 
viņš tikai uzkož!

Tur dzivo dīvains knauķis, kurs 
domā, ka ir cietokšņa kom andan ts ! 
Kad ieraudzīju viņu. zobens izšļuka 

no rokām...

Kāpēc? 
Vai viņš tev 

iedvesa 
bailes?

Khmm.. Vai neesmu 
tevi saticis Kaledonijas 

krastos? Būšu tevi noturējis 
par kādu citu! Tur ir 

kāds cietoksnis, 
pilns ar bruņās 

tērptiem klauniem, 
he, he!

Kas aan tur sm ieklīgs! 
Dažkart tieši mazajiem vīriem ir 

ta lie lākā drosm e!

Eu! Ar šķīvi uz galvas 
viņš izskatās tieši kā...

Es iau teicu 
tu būsi pār
skatījies...



Lūdzu, uzmanieties! 
Mans līgavainis ir tik 

maigs! Mans drauas
tikai izklaidējas

Tas ir tren irs

pie tiek ! Neesiet tik ļa un i! Jūs esat greizsirdīg i
par to, ka viņs bijis komandants 

Ļaunie, nejaukie veči!

Beidz jokot, komandant! 
.../4ms, a m s ... Tev taču tīrais nieks 

sakaut šo vikingu saujiņu!

Paligaaa!

Nesaprotu, kādi ir noteikumi,_bet... 
man šķiet, ka jāspēlē ir tā !

Ak. dārgais.... 
Beidzot! Tu atgriezies! boz tovis izturot!



S aņem iet! Še jums! Jūs esat nikni, 
nejauki un greizsirdīg i!Nu es s a p ro tu ! Tu atpūties, 

bet es pacīnīšos tavā vietā! 
Neļaušu viņiem sagraut 

musu laimi!
GRĀĀ!

Kur jūs 
skriesiet? 

Es arī iešu!

Lūk tā, komandant! Tava līa< 
palīdzēja visus sakaut! Vel ne! Kamēr šie greizsirži 

mokas bezsamaņa, turi c:et 
durvis un nelaid viņus laukā! 

Mēs sagatavosim  laivu un 
gaidīsim  tevi!Labi! Nu mums jāskrien 

uz laivu un jākujas prom, 
pirms atnāk vikingi!

Mums pav 
neviens 

laiv



Pagaidi: mans atradeni! Es jau nākul
Ž ig li! Stumies 

prom no laipas

.musu laivu! VAIEs jau naku! 
Hoplalm !

Ne! S tāvi!

Komandant, 
es tomēr 
nesaprotu, kāpēc 

jus preccjāī vikingu

Vikingu laivas gan ir 
l ie liskas! Pat pusjukušas 

turas uz ūdens! J a u r īt 
mēs būsim Malkota!

Labak pievaldi mēli. Mazo Blāķi!

meiteni! Jums tacu ir 
lēdija  

Deizija!
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Ko teiksi par nelielu  
pastaigu, Mik?

Laba dom a !j

Ēna gan  ir 
in te resan ta  

būšana!

Ar ēn ām  var 
parādi! visu ko! Lūk, 
šokolādes saldējums!

Te, pavei, 
vesels šķīvis ī 

saldējumu!

Dažas ēnas 
ir kā milzīgs 

plom bīrs!

Bet citas - 
kā sulīgais augļu saldējums!

Es sapratu  
tavu ēna ino  
mājienu!



Mīlas vēstules
Donalda aizrautīgas mīlas vēstules 
Deizijai nonāk sāncenša Cietsmaiža 

rokās... Bet kādas vēstules 
nonāks Deizijas rokās?

Trakais braucējs
Mikijs strādā par 
taksom etra vadītāju - un 

,visi ce|u policisti sapņo vi 
pieķert: kādā pārkāpumā!

Jautājums par 64  OOO $
Donalds vēla6 ie t skatīties futbola spēli, 
bet viņam trū k s t naudas! Tēvocis Knaps 

viņam labprāt iedotu naudu - ja  vien ar 
šādu darbu varētu labi nopelnīti

Blakusistabā
Minnija domā, ka Mikijs ir blakusistabā. 
Kādu brīdi tā  domā arī Mikijs! /

Nelāgs prāts
Lielai6, baisais vērsis Napoleons ir 
nelāgā kārtā pasprucis no valgai 
Viņa trakošana traucē Gulim un 
Pleznītei meklēt pazudušo dimanta 
piespraudi! 1 ^

SiASÀS


