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MIKUS un SPRUKSTS 
Pie putniem gaisā

KNAPS MAKDAKS 
Divi biezeņi
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KRATĪTĀJS

Drīzāk
norāvies!

/  Naudas par maz! Nekratoties 
K kravas mašīnā, es pietiekami 

I abi jutīsos arī...

Eee! Kāpēc visa māja piedrazota?

Veselu gadu kratīties pa šiem bedrainajiem ) /  x/ai 
cejiem -  man pietiek! Labi vismaz, ka )  ( 

brīvdienas klāt! i— *— 1----------x  l cienā?

majas, milajas majas!

Latviskojis Andris Akmentiņš



Cik reižu man jāsaka, ka istaba ir jāsakārto, 
pirms es atnāku 

V T s  majas!
Bet mums arī ir jāatnāk 
mājās: lai to sakārtotu! Vī! Tie pieaugušie neko 

Vv__ nesaprot!___ .

Ak, vieglāk spļaut 
pret vēju nekā jūs 

—-rpa audzinat!
Krāsojām

Krelles
kundzei
sētu...

...nopelnījām naudu un 
nopirkām fotokameru!Kur jūs klīdāt, 

zibenszejļi?

Mēs mēģināsimuzvarēt 
Meža Dzīves Žurnāla 

fotokonkursā!

Saule, jūra un neapdzīvota sala 
nosnaudīšos un pasapņošu!Galvenā balva ir 

brīvdienas Knariņu

Vāāā! Kaitniecība) Vienreiz jaizbeidz tā nekārtība!



..iau kooš Kornēlija Kleķa laikieml





Tēvoci Donald, mēs 
esam izsalkuši! 
Kad varēs ēst?

CUKURS/

Jums Jāpaciešas, mazie! 
Man vispirms jāpacienā 
-------— -, Deizija!

Mēs esam klāt! Vai 
galds jau uzklāts, zēni?

Eh, atkal tēvoča 
briesmīgais sautējums!

Urk! Nē, mums pēkšņi 
zuda apetīte!

vērts

Varbūt izsaukt 
ārstu? Zēni 
saslimuši!

Ak vai! Kas jums 
kaiš, mazie? cukurs]

Kāpēc zēni sajutās 
nelāgi? Un kā Donalds 
viņus atmaskoja?

Ēdīsim vien, Deizij! 
Zēniem nekas nekaiš, 

viss būs kārtibā!









Skatiet paši un plēsiet matus!Ak, barga patiesība! Pasaule iet bojā!!!
Kas noticis, 

tēvoci 
Donald?

Droši vien atspiedies pret 
svaigi krāsoto setu!

Tas taču Marmelads -- 
Krelles kundzes runcis!

Atā, balvas 
brauciens!

Nekā nebija! Domā, >zīvē"



Tas ir liels atklājums] 
Mums jāiet!

Tas vel ir sīkums; dārgo draud: 
apliecināsim jūsu atraduma 

patiesumu, tu saņemsi simts 
dolāru un balvu "Gada 

adinieks'!





Cik burvīgi] Ak, sit rāmāk, 
mana vājā sirds!Te tas ir!

Es nevaru 
nobildēt -  man 

rokas trīc! .
Man arī! Kāda nelaime, lietus klat!

Nabaga Katuss Minciuss samirks! Ne. ir noticis vēl kas 
ļaunāks!

Krāsa! Minciuss patiesībā ir 
krāsots sētas kverplis! Un mēs esam 

pataisīti par 
mujķiem!



Es klusam, kamēr 
neviens mani 

nemana...

...pēcgada vai 
varbūt desmit...

Piedodiet, es visu 
paskaidrošu...

Jums ir izdevies atklāt [
__ Ežusu Duriusu'. j  Līdz šai dienai
I V -n  — --------S  uzskatīja, ka viņš
T iģ b  y  \ n i l  dzīvojis vienīgi akmens 

l laikmetā! .___

Nav ko skaidrot.



■ri/ fo i.-.o -lēnīgs saņemt balvu 
1 tas ir elpu aizraujošs 

pārsteigums!
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Apžēliņ! Kas šeit noticis, zēni?
Kn Harn čic radīinmc?



)Zosulejas pussargs 
\ uzbruk viens pret

Ha! Kad tu klausies uz skajāko, 
visiem jacieš! Nē, tagad pats 

pamokies!



.pie Dakburgas vārtiem  
ļoti bīstams soda

sitiens... ■

£ S r n ,1

Nu pagaidi, Kaimiņ!Faktiski man palik 
pat vel skaļāk!

...Dakburgas labākajam uzbrucē
jam  sarkana kartīte, viņš noiet 

no laukuma! ^  *7

a'TV ) / / / .  m S f/

TAS ir 
troksnis!

Hal Vai tad 
tas ir 

troksnis?

Tas ir par daudz! Es aizeju uz 
kādu klusu, mierīgu paslēptuvi!



O! Kāpēc tik daudz Jaužu? 
Vai rāda kādu gravēju?

Ei! Klusu!Njā, tā varētu 
teikt...

Spēle arī I 
uz lielā ļ 
ekrāna! •

Mēs gribējām tevi 
brīdināt! Bet tu 
neklausījies!

Eh, Dakburga 
neiesita tukšos 

vārtos!

Vēēēēe! Gnnnnnl 
Es nespēju!

Ak vai! Te 
jau nebūs 

labāk!
DAKBURGAS PARKS

Sekojam!

...bet bumba atsitas C'f | 
pret Dakburgas vart- 
sarga roku un slīd... <C A

UMPA-PĀA! UM- 
PA-PÄÄ!



Skat! 
Viņš iet uz 

būvlaukumu!



"  __ Piedodiet! Esam pārmaluši katru ( ,
čO&j cementa gabaliņu! Jūsu tēvoča 
: h ,! šaiā bedre nav > W!a

Jā! Es tur iekritu! 
Bet tad klusām 

izrāpos!

Mēs domājām, tu 
esi bedrē!Cau! Zāvs! Spēle 

cauri, ja? Ak, ka es 
nosnaudos!

Pēc
pusdienām

Jūs braucat projām? Kas noticis? 
Dakburga zaudēja? n

Kurš man pateiks jaunumus? 
____Kā mes nospēlējām?

Sliktāk!

Pēc Ja tēvocis Donalds tā
nedejas ļ uztraucas, vēl vienu 
spēlēs i nedēļu mēs neizturēsim!
atkali Ar________ _

Spēli partrauca un 
pārcēla miglas dēj!



No diega un neliela atsvara izgatavots svērtenis tev 
parādīs, kas ir šķībs un kas -  taisns! Svērtenis vienmēr 
atrodas taisni, ja tu to turi tā, kā to dara Bruno.

Trakie krustojumi

Mūsu sērijā
"Labākie padomi nedarbim" šoreiz: 

Kniešpulvera recepte
Vecu, sakaltušu maizi sadrupini sīkos 
gabaliņos. Ieber to  sērkociņu kārbiņā 
vai nelielā tūtiņā. Par lietošanu un 
blakusparādībām skatīt 
klātpievienotos zīmējumus!

Kas radīsies, ja 
sakrustosim ērgli c

Ko tu iegūsi, ja sakrustosi

Ai, kā niez
kakls un mugura! ^  
šķipsniņa kniešpulvera 
vienkārši jāaizber 
aiz apkakles.

Kas rodas, sakrustojot 
ķenguru ar nercu?

Kažoks ar milzīgām kabatām!



Kāpēc tev ir tik 
lielas acis? 

Milzu kalmāram

Tā s ir tik lielās ka

M Ū SU  VIESNĪCA SIJA MllZiGt UBA XVAMi4ANAl UZ REĢISTRATŪRU SIJA jAuETO TAlRUNIS.'

—  ------------- —

Vēršacls?
"Vakar es apēdu solu, 
skolu un ābolu!" stāsta 
kāds gudrinieks^_i A i  
Ko gan viņš 
ir apēdis?’

j  Tantei nu 
lielie brīnumi, 

bet burvju 
māksliniekam 

prieks!
(;nioqņ un nļo>fS ‘n/os) /se/o su±

LU' '  ... ir tililik
tuvredzīga! < 

Cik tuvredzīga?
\  Ja viņa nevar iemigt,

tad skaita ziloņus!

m in i  hamreoni: galvas ims PIEŅEM SAVA UPURA MATU KRASU/



tJJKF SIP0ilĢ /!]SS3S
PIE PUTNIEM GAISĀ







Ne, nē, nē! 
Ta nav pareizi!

Nav tik viegli, ka izskatās, Dok! i

L Sniedziet mums kādu
lekciju lidošanā! J

Maigāk, maigāk! 
Esi viegls kā putns!

Vai šita. Dok?

Vispirms sakiet, 
kurā pusē ir "uz 

augšu"!
Es laikam protu, 

Dok!
Burvīgi! Tagad 

apmācām Sprukstul

Nu paskat 
vien!

Oho! Es arī 
gribu spārnus!



Kad dakburdzeni redz lidotājus, visi pērk 
spārnus kā traki - Vislabākā reklāma ir lidojošā!

MEHĀNISKIE 
NAV 0Ā

Ops! Lūdzu^pieskatiet veikalu, man jādodas 
uz nākamo lidmācibas lekciju!

Būs jāstrāda pa nakti, lai 
visiem pietiktu spārnu!

Protams, Dok!Jo vairāk veicas, jo 
mazāk brīva laika!

Pec dažam dienam Dakburgu vairs nevar 
pazīt! Te visi lido!

Jā, bet es uztraucos par Doku Stoku! 
Viņš izskatās pārguris!

.bet kur viņš to 
dara!?Jācer, ka beidzot viņš 

dabūs pagulēt!
Vurš! Viņš ticis 

pagulēt...





Vainīgas augstuma stures! Laikam no 
pārguruma būšu slikti pārbaudījis!

Salabot jau nav grūti, bet \ 
vispirms ir jādabū lejā!

Esmu putns'Rokā ir! _ 
Dzīvotājs būs!

Nezinu gani Galvu atsita 
ne pa jokam!

Dzirdējāt? Esmu brīvs! 
Brīvais ērglis!



Draugi bruņojas ar putnu ķerama
jiem un meklē Doku Stoku - Kāpēc mes lidojam 

tik lēni?
Tāpēc, ka ātri ir bīstami! 

Mēs arī nevaram nolaisties! 
Vienīgais glābiņš -  noķert 

Doku Stoku!

L Lūk, kur viņšl 
Pat ligzdu jau novijis!

Nē! Es esmu 
milzu kondorsl

Lai jau runā, Mikij! 
Es viņu notveršu!





Spruksts? 
Kurš te ir 
Spraksts?

Sprukst! Tu

Draugi atgriežas Dakburga, kur Doks Stoks palīdz 
visiem lidotajiem -

Jā, problēma atrisināta! Un šķiet, ka šiem 
nabadziņiem pietiks lidot kādu laiku!



DIVI BIEZEŅI

Šeit es noslēdzu 
visus darījumus!

Uzvarēs tas, kurš nogrūdis otru 
no staba gala! Ja zaudēsi, Knap, 

savu naudu tev neredzēt!

Ja nedabūšu naudu no Vilmas 
Zeltkaris būs visbagātākais!

Nedari to, tēvoc! Tu vari 
zaudēt un sasistiesl



Labi, sāksiml Pārbaudīsim, 
kam smagāks dibengals!

Nebēdā, tēvoci Es zinu, ko darīt, 
lai Zeltkārim nebūtu nekādu 

cerību!

Nē, Donaldi Es pats 
tikšu galā!Knap, stājies uz zila staba^ bet Zeltkāris -  uz 

sarkanāl Bet vispirms pārvelciet drēbes!

;É R B T U V E S

Iebērsim Zeltkārim tērpa niezamo pulveri!



Labāk ejiet prom, zēni! Jums 
nav jaredz vardarbības ainas!

Ko? It kā mēs Ģirmoreiz 
redzētu, ka viņš kaujas!

Izšķirošā diena, Zeltkāri! 
Tu drīksti padoties un 

pažēlot sevi: es 
sapratīšu!



Ha! Piepūt vaigus, 
vecais slābiķi! RTt tu modīsies kā 

zaudētājs I

Kaut viņš apjuktu! Nauda? Man vajag 
to monētu!

Kur tā pazuda? Izdevās! Saņem!

īijaaaā!
Nu jau viņš sāk iesilt, 

tūlīt iedarbosies 
niezamais pulverisl



Kāpēc Vilma neatdod 
naudu? Tas nav 

godigil



Ir tikai viens veids, ka noskaidrot, 
vai viņi ir tikušies! Visas Vilmas 

piezīmes ir šeit!

Vai tiešām Vilma neatceras 
tēvoci Knapu?

Viņa satikusi tik 
daudzus., ka nespēj 

atcerēties!
flHAHSu
ARHĪVS

Oho! Vai 
drīkstam 
apskatīt?

Džimdžima kungs, 
vajag jūsu parakstul

Jā! Te ir Vilmas 
parādzīme!

Klau! Skaties! Tēvocim 
Knapam šis jāredz! Ir gandrīz četri!

Gribēji mani piešmaukt ar 
niezamo pulveri? Saņem 
pārsteigumu no manis!

Tikmēr



Un tagad -  izšķirošais! Ha! Knaps zaudē, 
tāpēc nauda paliek 

pie manis!
Tad jau Zeltkāris ir bagātaka



i  ar so 
čeku tev ir jāsamaksā 

25 centi man '
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Uzdrošināšana
Donald» dodas taisnīgā čiņā 
pret apdrošināšanas firmu -  

viņš nemaz nezina, ka pat® 
cīnās netaisnīgi!

Laimes akmens
Donalds kārt«jo reizi mēģina pārspēt 
sava brālēna Cietemaiža veiksmi - ak, 
ja vien Donald© spētu prātīgāk 
izvēlētie» visu. kas piepildās!

rN K N A T C H M R M N !
Sekretāres noslēpums
Pirmo reizi Raketulesjaunkundzes 

uzticība tēvocim Knapam tiek smagi 
pārbaudīta -  jo viņai ir kāds 

aizdomīgs noslēpumgij

Geizeru spoks ™
Indiāņu svētais geizers -  dabiskā karstā ūdens. 

(strūklaka klintīs! Un sens indiāņu spoks, kas 4  
aizsargā geizeru - oho, tas  tik  ir piedzīvojums! 
Un tā vēl ir tikai stāsta pirmā da|a!


