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rokā un vaktejiet

B S r v * ®
Mazās saudzējiet! Ja mazākas par sprīdi, 

la id iet atpakaļ!



Tēvocis būs pam anījis  lie lo! 
Re, ka aiz lēcalKur aan ir tās lielas? 

Tepat jābūt!

Re, kā dūņas jiu d z l 
Tur notiek ciņa!

Tu to noķēri, tēvoc! 
___ Turies!

Tagad zinu, kāpēc varžu 
Kājas ir tik  dārgas!

KLAKl





Lords Dangerfīlds  
savā p i l ī  rīko  lie lu  
b a ll i  un lūdz  M ik iju  
n en o la is t ne acu no  
viņa dārg lie tām  -

^Esmu tik priecīgs, ka jūs, 
Mikij, esat šeit! Tagd zinu 

ka mans dārgakmens 
ir drošībā.



V ē lā k  - §£// Redzi! Tās lien laukā mušas ķert!

kat, kāda milzene!

Tad tik pašauj 
mēlīti un -  
GLUNK!



Bet lielā uz mušām pat 
__ ^  nepaskatās! Re. viņš \  Skaidrs jau 

pamanījis k am en i! ! pa gabalu!Varbūt gaida 
kādu pīli?

Leci ) Trīs metrus pa gaisu 
J  un noķēra kameni 

r a  lidojuma! J "

Vai zini, 
par ko es 
domāju?

Jā! Ja noķersim to 
vardi, būsim bagati!

Supervarde sēž krasta! 
Pielīdīšu tuvāk, varbūt tā uzlēks uz 

manas ūdensrozplatmalesl Un tad...
Žigli! Ķer 
makšķeri!

Liec galā (  
vizuli "kamenīte"!

Labi! Dzeltenā lupatiņa 
to piemānīsi

Nu pagaidi, sm eķtgā varzu 
kājiņu mašīna ! Nu tu 

būsi m anai





Viņu nedrīkst cept!
Tā ir čempione 

I  lēkšanā! ^

Atdodiet vardi! Tā 
dosies uz pannu!

Mēs
uzvarēsim !

Neies
vis!

Uzvara?
Beidziet

Veseli trīs tūkstoši!?
Šī varde noteikti 

uzvarēsi
ŠonedēJ notiks 
varžu lekšanas  

sacīkstes!

B a lva - t r ī s  tūkstoši!

Tu esi mana mūža lecīgākā 
varde, ne velti tu sabradāji 
desm it vīru. kamēr es tevi T

Neviens man neko nestāsta! 
Sāksim  trenēt to vardi

tOlft! j
No visas pasaules
ieradušies
varžujpašnieki!
Ari Cuskacs 
Odzenieks ar savu 
TORPĒDU!

Labs treninlēciens., manu Torpēdiņl š īs  
lauku kvaksķes netiks tev

ne tuvum a! p-j-—

U i! Vai tas ir 
m e te o rs?
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Š ī varde uzvarēs, ja  es ko nepasākšu!

VISIEM
OAITSNIEKICM

lABOriut
BARD4M

NERS Qsin$

Klau, draugs, kurš 
^ t ie s ā s  lēcejvaržu 
Saar sacīkstes? <

Pulkvedis Edis! 
Re, tas ir viņš!

Vadībā pagaidām 
Torpēda ar astoņiem metriem!

Nākamā leks B-36!
) Uzrādiet vardi apskatei! ,

Sacīkšu rīts... 
Tiesnesis liek 
visas vardes  
atnest uz 
pirmsstarta 
apskati -

Bet viltus
tiesnesis
slepus
pielīme
pleznām
pika
gabaliņus -

7̂
 H m m ! Tieši manā augumā! Tikai tā 

barda un ačteles!
$T7 Bet izeja ir...

Kad B-36 
jārāda 
lieliskais 
leciens, 
ta nekust 
no vietas!



! /  Klau. oficiant, kāds jum s ir 
| da rg a ka is  ēdiens?

Varžu kaias,
kungs!Tas nav tiesnesis!

B e idzo t 
ta isn ība  uzvar! 
B-36 ie g ū s t 
naudas p rēm iju , 
un  tāpēc 
D onalds ar 
k ru s td ē lie m  
atg riežas 
“ R ijīga jā  
š e ih a ”  -

A izlēca ar visu 
tiesneša bārdu!

Tas ir blēdis. kam 
pieder Torpēda!



Liels paldies, Mikij, ka_ 
palīdzēji nogrābt Melno Pēteri! 
Pret tādu reaktīvo somu pat 

mūsu helikopteri bija bezspēcīgi!

g j ļ U ļ ļ ļ ļ ^  j g y H ö H H

Nav par ko, serif! Man apnika avīzraksti 
par "Nenotveramo bandītu"! Neciešu 

tādus uzlidotajus!

Iesim vien iekšā! Ir tik  vels. droši 
vien būs daudz brīvu 
galdiņu, un... ko, es 

tevi garlaikoju?

Mikij, ja  Peteris rīt atkal izmuks, atstāi to policijas ziņā!
Aizbrauc atvaļinājuma!

A tva ļin ā ju m a  c e ļo ju m s ! Nu protam s!, 
N eviens m anu palīdzību  

tur neprasīs!



Nekādu rūpju!
Ne bažu!

Ne pienākumu!

Tas man der! 
Mazliet miera un 

klusuma!

Kas
lēcies?

Ak! Tik vien tas 
bēdas! .



>-----------------------------------------  -
Nespēju nosēdēt m ierāl Kādu 

vēl ņems un ievainos!

Ei. dels, ko tu dari???
Es to drīz atdošu! 

Apsolu!



Vienmēr sac Kartība! Nu tik jāaptur 
mašīna! Kaut ka!

Ops! Aizmirsu! 
Seglu nav!

Nav par ko,
detektīviPaldies, Mikija 

ka noķerat bai

Tad ta brīvlaiks! Jabrauc 
kur citur! Kaut kur 

vēl tālāk!



rL a i Ozīriss svētī tavu palīdzību, ak. dižais Ibn-M ikij!
Ali Bubas piramīdu zagļu bandu _______
mēs tvarstījām jau pusgadu!

Nav par ko, leitnant 
Haops! __r

Eh, kur vel tālāk  
bUtu vel klusāk!?

Dienvidjūrās?

Paldies, ka palīdzēji, Mikij!

Nav par ko. virsaiti 
Kaimankvinl

Turpmāk 
aiztaisīšu acis 
un, kur pirksts 

kartei trāpīs, turp 
braukšu.

Trāpīts! i vēršu cīnās 
veršiem!



Beidzot

Skaistu Mēmas klintis! 
Uzreiz ta vajadzēja!

Atgriezies uz vakariņām! 
l a i  kā tev nepatiktu 
cilvēki^ neliels bariņš 

manā izskata tev’ 
nekaitēs!

Es vēlāk atgriezīšos, gribu gleznot klintis, 
kamēr satumst!

i --------------------:-------------------------1
Es jau ziņoju, ka te ir miers 
un klusums, Mļkija kungs! 

Tikai mes ar kaķīti! 
Jūdzēm tālu neviena 

cilvēka!

Kam tie vajadzīgi? 
Jo mazāk, jo labak!

Aaa! Tā tik ir dzīve! Skat, 
šis skats man jāuzglezno I

— -------I T  '

Daudz 
vēlāk -

Jābeidz, gandrīz neko 
nevar saskatīt...

Labāk slepus 
palūkošos iekšā. 

A k vai!

Hmm! Reindžers teica, 
ka c iem iņus negaida! 

Man nepatik -  
šis auto! M



Es jau jutu, ka tik labi te 
___ nebūs! ___

Beidz īdēt, tu traucē spēli! Mēs te slēpsimies, kam ēi 
viss noklusīs, vai tev patīk vai ne! ^

Paldies par labu 
domu!Kaut kas jādara! Bet kas? 

Viņiem ir šaujam ie...

Beidz ņaudēt! Krāsa noies!
Un es tev nopirkšu 

‘rvHK'-'' kilogramu tunča!

Tūlīt būs viss 
gatavs!

ŅAUUU!

Kad Mlkijs pabeidzis  
priekšdarbus -

Nu, sprūc māja 
iekša! Un lūdzu, 

lūdzu -  neņaudi!

Skunkss!



Lieliski! Uz to arī
cerēju! Tag aci..

Es! Tu man 
pinies pa kājām! 

Pats nost!

Paldies, Mikija kungs, par palīdzību!
Domāju, ka būšu 

|īS 3 M E ] j №  pagalam!

;  { k ;  4  ļ

Laid mūs f r j fe k b k  
laukā!

Nav par ko, j
reindžer! /------- ---------

Necerēji gan, ka tavā 
zivju tīklā ieskries divas 

kramplaužzivis! Un kur tavas 
vakariņ...

Nakamaja diena ^  Labdien,
Minņija apciemo esmu dakteris A'. Lerdis!
Mikiju -  Ar Mikiju viss būs kārtībā!

--------------------------7------  Viņam ir tikai spēku izsīkums:
Viņam jaatpūšas mierā un klusumā!

Mierā un 
klusumā??!

Tu laikam nemaz neturies pie 
miera un klusuma, ko?Kāds tur brīnums, ka tu tā piekusi! 

Skriet pa pasauli piedzīvojumus meklēti 
Būtu palicis Dakburgā -  trīs nedējas

šeit n e n o t i k a _______
— ......... - (  pilnīgi nekas! \  —

Jā, m iers un klusum s! 
Nezini, vai drīzuma kada raķete 

nedosies ūz 
M ēness tumšo 

pusi?



“Viesmīl, palūkojieties uz šo 
vistu -  tikai kauli un āda." 

‘Acumirkli, kungs, tūlīt atnesīšu spalvas!’

V r ē S t H t C  j o f ļ S

V iņas a tm iņas ir 
m elnbaltas!

A tv ilk tnē  vai ku r c itu r pas lēp  burkānu, 
v is labāk krie tn i vecu un jau  savītušu! 
Nu lie lā izrāde var sākties! .

S ka to ties te lev izoru  (vai kādā c itā  laikā), sāc 
a izdom ig i ošņā t gaisu. Ošņā un ošņā bez apstājas.
Tad p ieb ils ti: “ Šeit pēc kau t kā d īva in i ož !”
Neviens neko nesajūt, be t tu  nepadodies.
Pēc pusstundas tu  paziņo: “Te ož pēc burkān iem !”  Ošņājies 
t ik  ilgi, kam ēr nonāc p ie  s lēp tuves un uzvaroši izvelc burkānu!

Ģ im enei nu vienlaikus b ūs  ko  b rīn īties  
p a r  d ivām  lie tām : p a r tavu sm alko  ožu  
un p a r  to, kā še it gadījies burkāns!

Vai tā 
no b rūnē jā t 
no Saules

Nē, no  
b rūnog lēm !

ļ  Uz ga lda  a trodas 
/  auklas gabals, 
r Paņem auklu abās 

rokās un, to  
neatla ižot, p p  

a izm et m ezglu! L L

Šķīvī a r tīru  ūdeni iem et nelie lu gabaliņu 
(ne lie lāku pa r pusi sērkoc iņa  galv iņas) z iepju. 
Z iep ju  gaba liņš kā ies tum ts  īsu brīd i šaudīsies 
Šurpu tu rpu  pa ūdens v irsm u}^---------

Kāpēc  X
/  z iepes  \

/  šaudās šurpu  V  
tu rpu?

Uz ūdens izve ido jas 
neredzam a “ gum ijas 

plēvīte ” : v irsm as 
pretestība. Z iepes šo 

“ gum ijas p lēvīti" 
izjauc. Līdz pilnīgam  

sairum am  tās  
\  pa liekas sva ida  /  
\  z iepes šurp un / ļ  

tu rp . / J

To dara  tā: 
sakrusto  rokas, 
sa tver auklu  un 

rokas atka l atbrīvo.



Garena balonā 
iestumj neasu 
zīmuli...

Ba lon i ir  vienīgā 
k m unīcija , uz kuru  
f  neattiecas s tingrais  
likum s "N ekad netēm ē  

uz c ilvēk iem !"

»2 "C ik  z ilon im  jām aksā par 
ļļaļ vizīti p ie  psih ia tra?" 
^  "15 latu par vizīti un 
\  100 par dīvānu!"

“Ko m an darīt?  :
M ans suns %
uzbrūk cilvēkiem  
uz ve losipēda!T)
"A tņem  taču
viņam  rite n i!”  IfiiFBŽBffB l'Ž  

“Jau m ēnešiem  nesekm īgi 
p ū los a trad ina t suni no 
diedelēšanas. Bezcerīgi. Vakar 
viņš a tka l atnesa desm it latus  
un trīsdesm it p iecus  san tīm us!”

" Vai z ināt, ka 
jū su  suns vakar a tka l 
visu nak ti gaudo ja?” 
"Jā, b e t neraizējieties, 
šodien viņš visu 
dienu  g u ļ."

“M ans suns m an  
vakar iekoda kā jā !”  

“ Vai uz lik i kaut 
ko  virsū?”
“Nē, viņam  

Tļļj garšoja tā p a t!r

“La i jū s u  suns nokāp j 
no  m ana krēs la ! Tam ir  
pārāk daudz b lusu !"  
“Rēksi, lec le jā ! Krēsls 
esot p ilns  a r  b lusām !”

3 'm  m mBoksa m aču pirm ajās dienās visas cīņas beidzās 
sm agi, be t rezultatīvi -  p ro ti, ar nokautu. Taču tā  no tiek 
ne vienm ēr. 1893. gadā kādu m aču nācās pārtraukt pēc 
septiņu s tundu ilgas neizšķirtas spēkošanās -  bokseri 
vairs tik ko  turē jās kājās!



Ak tu 
posts! Un 

negals!

Kāda postoša 
nelaime! Mežsusuru 

kauna traips'

P35084

Nesen 
viņas 

uztambo- 
rējušas 

10 metru

Eē, avīze rakstīts, ka 
Dienviddakburgas mežcikāžu 

vienība sasniegusi divus 
pasaules rekordus!

Tu nesaproti,
tēvoci Donald!

garu sedziņu! 
J ___Phe! .

P ielīdzināt mūs 
meitenēm! Jauki! 

Sņaāāks!
Tas nozīmē,_ka viņas skaitās 

vienos speķos ar mums!



Jaunie mežsusuri nav bijuši tik nikni, kopš 
es izmantoju viņu reto zaru kolekciju 

iekurieml Varbūt šī ir iespēja laboties?

Ir tikai v iena izeja! Mums jāsasniedz 
kāds pasaules rekords!

Lieliski! C ik tālu 
mums jānoiet?

Varbūt šo? Spēle V  Rozā akm entM ? 
"akmentiņš lec” izlekuši ļ  Nu nē, tas 

15 pelēki un 14 rozā izklausas parak 
akmentinil K  m eitenfgi!

1900. gadā Johans Penderkrasts 
nogaja no V īnes līdz Parīzei, 

veselus 1400 kilometrus!

Hik! 1400? Tad jau 
labāk rāpot!



Jauno mežsusuru spēks ir vienotībā! 
Jabūt rekordam, kur piedalās komandai

Kamēr mežsusuri 
vāc spēkus, Donalds 
runā ar presi -

“K" un "D" vienībā kopā ir 
1600 kareivju! Nosūtiet AZN*! Ak tad jū s  gribat p 

cikādes?T>aldie5 
pastastījāt!

Jā, ģenerāli

Ašo ziņu nesējvieniba

Mežsusuri? Ko viņi grib? Nu, to mēs 
vēl redzēsim!!! ____________

Labs žurnālists vienm ēr uzklausa abas puses! 
Nez ko par to domā cikādes?

No visam  debess pusēm ieradušies 
mežsusuri, rekorda labošanai gatavi' Noteikumos teikts, ka visiem cieši jāsasien 

potītes! Jāveic V.I.S.A.* pārbaude!

Vispārējā izglītojoša saišu apskate



Cikādes! Viņas cenšas 
mūs apsteigt!

Cieši turoties citam p ie  cita, 
7  mums jāaizlec līdz 

" \  ( finišam! 

H o p !) i r

Kurš teica "opā” 
kad jāsauc .

Bezmaksas saldējumi 
visiem mežsusuriem!

Nebēdā! Man ir plāns! 
Tikai neatkapties!

Tātad mēs 
neuzstādījām 

rekordu?

Zēn, s l ir saldējuma fabrikas īpašniece -  
L.E. Dusas kundze, kas dāvā jum s saldējumu, 

cik vien spējat apēst, lai sasniegtu jaunu
pasaules rekordu!_____________

Dusas kundze, ja 
dosiet saldējumu arī 

mums, mēs uzveiksim 
mežsusurus!

Sacīkstes? O, tas ir 
interesanti! Visi par to 

runās! Es piekrītu!
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. Ja?
1 Mežsusuri 
jtiks galā ar 
visiem piec

padsmit!

Labi. ka tas ir 
saldējums, nevis 
cieti vārītas olas!

Tad cikādes -  pa 
divdesmit pieci! 'Tad mežsusuri 

i piecdesmit!
Katra cikāde 
aprīs desmit!

Ari m ēs tā varam! Pēc brīža te 
ieradīsies vēl trīsdesmit tūkstoši 

kareivju! ______

Skat! 
likadēm ieradušies 

papildspēki!

Tad tas ir "neatvairāms 
svaigums'’ !?

Vai! P astēiA  
dzieties! J

Dīžājās sacīkstēs piedalās jau sešdesmit 
tūkstoši cikāžu un mežsusuru, kas cīkstas 
ar trim miljoniem saldējumu -

Te būs mani piecdesmit kociņi, ak, 
d ižais G.S.D.D.’ I

* Cildenais skaitlisko 
daudzumu dispečers

Es saskaitīju kociņus, pašlaik vēl 
aizvien ir neizšķirtsI

Lieliski! To mums tik 
vajadzējal Televīzija!Es nepadošos! Uzcelsim pasaulē 

lielāko saldējumu kociņu torni!

Ja jūs celsiet, 
mes arīl



Apstāties nedrīkst, tad 
cikādes uzvarēs!Televīziju izsaucām mēs, lai parādītu 

savu rekordlielo sedziņu!

Vi! Mežsusuru tornis krīt 
mums virsū!

Ak! Ko es 
pateicu!

Noķērām!

'PALĪGĀ!!

Mežsusuri! Grābiet 
sedziņu! Glābšanas 

plans numur 15!
Man prieks! Bet, ja sedziņa 
nebutu uzausta ar īpašiem 

mezgliem, tā neizturētu!
Tas biia ass 

solis! Paldies 
par glābšanu!

993. gadā 50 405 brīvprātidie novaca atkritumus 
jūrmalā! Mēs esam 60 000 un novāksim visus 

saldējuma kociņusl

Vai zināt, ja  mēs būtu 
sadarbojušies jau no 
paša sakuma, butu 

sasnieguši visus 
rekordus!

Ir vēl viens rekords, 
bet tam vajadzīgi visi 
mežsusuri un cikādes



Žāvs! Visi vikingi ir vienādi!

en mēs mācījāmies 
par vikingiem, ^  

tēvoc! f

DAKBURGAS
MUZEJSAtnāca vikingu 

pētnieks un visu 
pastāstīja!

IZCILO VIKINGU 

IZSTĀDE

(  Ne gluži! Šīs, piemēram, 
ir Joti īpašs vikings!

Re, kur nāk 
profesors 
Hulahups!

Tēvocis teica, ka 
visi vikingi ir 

vienādi! f

Sveicināti Vikingu draugu 
biedrības izstādē!

Karalis Bjorns Bargais! Stāsta, 
ka kaujas cirvi viņam uzdāvāja 

pats dievs Torsi

Tas ir pazudis, 
neviens to nevar atrast! 
Bjorns vadīja sirošanas 

gājienu uz Angliju

32



...La i iegū tu  
Tep ikbe rijas  
pasaka inos 
d ā rgum us -



AK, zēni! 
Bet vai to 
atrast...



Oi! Labi, ka saglabāju visus 
ģeogrāfijas žurnālus!

Tas ir sens sienas zīmēiums Melnmošķu 
klosterī, angļu ciemā D ieszinkurbijā!



Labāk paprasi 
ceļu! vecais 

ferm erisnoteikti 
zinās!

Piekrīti man, 
tēvoc...

Beidz dižoties, 
tēvoc...Hml Dieszinkurbija atrodas 

aiz Lejaspudingas un 
Nekurkānebijas!

f  ...mēs 
nomaldīja- 

k .  m iesl

Vai z ināt ceļu uz 
Nekurkānebiju?

Bet uz Lejaspudingu?



Kas šeit 
notiek?

Mēs svinam 
Vasarsvētkus! 

Un sie puiši dejo 
Zvani ņdeju!

Tikai v iena sena aka te ir, svešiniek, 
tā gan! Kalna pie Melnmošķui .1__iJaatrod aka, kurā 

Bjorns iesvieda 
savu cirvi I 

Es apvaicāšos, 
bet ius iedzeriet 

limonādi! / Melnmošķu 
klosteris! Labi!



Ak vai! Tu esi 
vainīgs, tēvoci

Tēvoc, vai 
patiesi?

Pagalam! A k vai! Viņs vairs nespēs 
dejot riņķa danci Meinmošķu 

\ Klostera laukumā!

Melnmosķu?

Ņemiet mani! Esm uļie lisks 
tautas deju zinātājs!

Gan jau iem anīsos! Toties tas 
būs labs iemesls aplūkot 

Melnmošku aku!Tu neko
nejedz no ___
dejošanas! r ' i l

Sāciet riņķa danci!

Vai! Tās trakas 
saites pinas pa 

kājām!



Vaiiiii! Manas 
potētās peonijaslAi! Mana mījā 

siltumnīcai Eh! Kur lai 
nolien?

Aka! Beidzot man veicas!

Nebedā, tēvoci 
Donald! Mēs zinām, 

kur tas ir!

Bet pēc 
minutes I Pārvelc } 

'drēbes, iesim 
skatīties 

malkascirtēju 
sacīkstes!

Eh! Bet c irv ja \ 
tur nebija! Visu 

pārmeklēju!

/S k ie t, ka tēvocis 
ļ Donalds atradis 
V aku!

Zajaja mežmala
Vā! Bjorna 
Briesmīga 

kaujas cirvis!

Skaties, 
kas rokās vecai 

zemniekam!
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Man patīk šis cirvis! Mans vecvecvectēvs 
atrada to. kad tīrīja aku! Bet jāatzīst arī. 

ka pēdēja laikā tas cirvis man kļuvis 
tāds pasmagsl



š is  cirvis noteikti spē, 
izurbties pat caur 

tēraudu!
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IKUS™ 9 PRUKSTS
Burvju platmale «  ^

Spruksts bēniņos a trod platmali, kas 1 1 tf) 
k T  piederējusi viņa senčiem. Sprukets |  Q 

ar šo cepuri k ļūst g u d rs - ta m  \ ' Š  
patiešām vajadzīgs burvju spēks! y ]

RemontfņS
Tik asprātīgi izvairīties no 
ceļojošajiem tirgotājiem  
spēj vienīgi Donalds!

DONALDS DAKS
,1 In ž e n ie r i
i  Donalds uzzina, ka pa to  laiku, 

kamēr viņš skatās piedzīvojumu 
filmu, daudzi cilvēki pārdzīvo 

šaušalīgus mirkļus.

MIKUS'
šprotliļa  dārgums
Spruksts tic is  uz za|a zara 
viņs fo tografēs slavenus 
cilvēkus un pelnīs kaudzēm 
naudasl Taču slaveniem 
cilvēkiem ir gan izlu tināti 
bērni, gan zaglīgi kalpotāji!


