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PĀRAPDROŠINĀTS

nopirku pārtiku, bet rītdien 
gadadiena, kopš iepazinos 

ar Deiziiu!

Viss izvazātst Bet atslēgu izvēlējās mana 
apdrošinātāju firma!



Tas taču maksāja bargu naudu!
Es iešu uz policiju un iesniegšu sūdzību!

^ Š i h :

Un es trenkāšu tos apdrošinātājus 
ka vistas pa drāti! -

« . M r

Un tā -  f Un tagad jūs mani mācīsiet, kā aizslēgt 
»pRļ"\ bagāžnieku? Nu jau par vēlu!

Man Joti žēl, ka jūs apzaga! Es varu tikai solīt, ka 
'-v-------------------- ^atm aksāsim  jums zaudējumus...

! l l i  --------' '  ā... >

\ :r \

J /  (^Skaidra runa1 J

Jub ilejas )  Apdrošinātāji padevās vieglāk, ļ ļ  
rīts _  ( neka domāju! Gan jau  pēc tam J 

f izkulšos, bet dāvana man

Vt!  Kāds \  Kāds draza! Grīdu nevar redzēt! 
juceklis!

1 Konfekšu V  7ā jau nav mašīna, bet braucoša '  Mans fotoaparats! Kā? ^  f  ļ  ^ r‘W /' ^ .  
 ̂ ^  miskaste! Kas tas? ^  Tas taču bija nozagts! y  '

Dr°š ' vien visu laiku ^  \  ' ’’ ^
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ka traucēju jums lasīt! Bet vajadzētu braukt uz

A, protams! Es jau braucu!

/  U i‘ Es esmu pieprasījis apdrošināšanas 
v naudu, bet man nekas nav nozagts! Un naudu 

es nevaru atdot! Ko es tikko lasīju avīzē?

‘Policija un apdrošinātāju 
izmeklētāji kopīgiem 
spēkiem atmasko 

nekrietnos krāpniekus!"

Tas ir dārgs aparāts! Ja neatdošu naudu, mani 
apsūdzēt krāpšana!



Un tad Deizija uzzinās, ka esmu krāpies..

Tad varēšu mierīgi 
paturēt naudu!

Un neviens neko 
neuzzinās! Jā!

Lūk, tā! Neviens neskatās! 
Jācer, ka nu viss būs beidzies!



Jā! Es saprotu! Es labošos

Tā ir maza, darga fotokamera! 
Man ļoti žēl. Bet es gribu to atpak

Mums ir grafiks, apstāties nav laika!

— — -4
:s nejauši iesviedu pie | 

jums vienu lietu...

Tu doma, mēs vedam parastu drazu? 
Lasīt nemāki? Tikai papīru!



Ak, nē! Man jādabū 
tas aparāts!

Es nolēmu tev to atdoti Ja tu zinātu, 
kādu dzinēju es izgudroju...

Tāds pats
1 man ir lidritenī

laikam



Policijai Palīdziet: 
Kāds cenšas 
aplaupīt un seko!

Policija! Rokas augša! 
Mums ir daži jautājumi!

Vēlāk, šau
bīgā pilsētas 

rajonā -

Jums bija taisnība!
Vai tad godīgs cilvēks tā muktu?



Kad šitais atradīs dārgu 
verķi kabatā, tad nedomās vis; 

ka ir to nopircis!

Vienu mirklīti, Bērt! Es te noķeru 
vienu kabatas zagli!

Krāpnieks! Tu ieliki viņa kabatā 
kaut ko, nevis izvilki!

^  Jā! Kas tas bijž

šaubīga paskata tēvaiņi ieiet ēkā 
lūk. kas policijai jāķer!
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Donalds tiek 

arestēts -  par 
uzbrukumu 

dim antu 
ražotajam!

Es saprotu, man 
vajadzēja uzreiz 
pateikt par foto!

Es jau  esmu 
dabūjisl

Šito gan nepalaid! Lai dabū mācībuI Tikai kā lai to izmanto, ja  
tevi grib nožmiegt!?



/ Mes šorīt noķērām mašīnu apzadzēju! 
y  Varbūt viņš var ko paskaidrot?

‘Biju jau uzlauzis dažus vāģus 
un no viena nočiepis līdzīgu 

kameru ka Donaldam !"

‘Es ž ig li metos projām 
n pat nemanīju, kā man 

kaut kas Izkrita!"

‘Tā būs b ijus i )  
kam era!”  _ )

“ Kad ie lūkojos Donalda 
mašīnā, garām brauca 

po lic is ts !"

Es to otru vēlāk Y  Tāda brēka, un
pārdevu! Tik un tā, ļ  kamera nav mana!

būtu tu turējis mašīnu ļ  Kam tad tā pieder?
kārtībā... / v



brīvu varēs uzvarētājs 
Cietsmaidis, kurš 
uzminēja, cik 

sausiņš!
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Virs Dakburgas 
vakar manīta krītoša

Tas bija liels meteors, 
kas sadedzis gaisā!

Labi vien ir... 
lešu izvest pastaigā 

■v Soniju!

Tā ir klints! Loti dī
va ins klintsgabals! Parādīšu tēvocim Knapam! 

Viņš klintis pazīst! s

Sveiciens no Drukno Suņu kluba! Mēs 
katru gadu dāvājām tuksioti druknākā 

sanbernāra īpašniekam!
jūsu suns?





Nu es reiz esmu veiksmīgāks 
nekā Cietsmaidis! Tūlīt pat

< Taču ne
viens nespēj 

mēroties 
soēkiem ar 

, Cietsmaidi!

Tēvocis Protams, šorīt 
viņam mazliet 

veicās!satrakojies!

Tēvoci Do-

Tikmer
Njā, slaist! Pietiks 

slinkumu lāpīt, 
nāc līdzi!

Cik tūkstošus loterijas 
biļešu tu pirksi šoreiz?

Phe! Gan tas 
smējiens drīz 

pāries!

Ha, hā! 
Tu gan esi 

ziķeris!

Lūdzu, vie 
, nu biļeti!

.bet galvenā balva -  zelta 
pulkstenis -  pienākas...

Izloze notiks pēc 
15 minotēml

Ui! Ak! Hā!
Nu gan 

izsmīdināji, 
brālēn! Vienu, 

lūdzu!

^  Skaties ‘ -—■ 
vien, Cietsmaidi! 
12438 ir laimīgs 

^  numurs!
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Tikai es vienmē^Nj (  Diemžēl tā ir Ta tev vajadzēja! Tas pulkstenis tev 
nesīs nelaimi! Tāpēc mana veiksme J  

ļ j ļ g j ļ k ^  neļāva to vinnēt! ------

Tas pulkstenis man dos daudzY 
vairāk laimes, saprati!?

Ticēšu, kad ta 
patiešām notiks, 

ne agrāk!

Klaul Jus esat viens 
kārtīgs cilvēks, vai

O, palīdziet man! Jums 
pieder tik skaists pulkste
nis, jums es varu uzticēt



Ak, uzklausiet1 Mani ž 
nodokļu inspektors! Tagad viņš 
grib atņemt man arī mazo 

Sofiju!

HA! HA! Tad nu gan Cietsmaidim atkrita žoklis! 
Lai viņš pierod, ka Dakburgā ir vēi kādsT



Jau bērnībā es izlasīju 
visu par akmeņiem! 

Un ja nu...

Donald, es ilgi prātoju, bet nu man ir skaidrs! 
Tu būsi vienīgais manu neizmērojamo 

miljardu un biljardu

Bez šaubām! Es jūtu, ka tikai tu spēsi 
pārvaldīt manu impēriju!

Līdzko uzrakstīšu testamentu, 
došos ceļojumā uz Čiliburgul 
Bet tu būsi mans oficiālais

Paļaujies uz 
mani, tevoc!

ak .vai! No sīknaudas spodrinātājā 
ilveno pārstāvi! Esmu pat kļuvis 
iar viņa mantinieku! Ak, kad

Vai Cietsmaidis? He, he, he! 
Piezvanīšu viņam uz pastāstīšu 

savus jaunumus!

Cietsmaidis klausās... ko? Tēvocis Knaps 
izslēdzis mani no mantojuma? Vienīgais 

. . ,  mantinieks esi tu?



Pie joda! Lai aizrijas 
ar savu naudu! lešu 

makšķerēt!

Rrr! Šis 
glumais sirr 
galvis! Šis.

Man tāpat, 
Pilnkāja kungs!

Ardievu, vecozēn! 
Bija patīkami 
sadarboties!

Sazin kāpēc tomēr Donalds 
kļuvis veiksmīgāks par mani?

Skat, kāda naudas kaudze! 
Nopelnīju to vienā dienā! Tēvocis 

^•^^K naps ar mani leposiesļ^—̂

Un kādu dienu šī 
nauda būs mana! Kaut 
tā diena jau būtu klāt!

_ Tēvoci Donald! 
Ātrāk! Notikusi liela 

•s. nelaime!

Beidzot dzīvoju kā 
īsts virs! Nekas man 

nevar kaitēti



Šim žilbinošajam veiklības 
trikam tev nepieciešami divi 
metamkauliņi un viens trauciņš.

Tas ir  sākuma stāvoklis: 
Uzdevums:
Visp irm s glāzē 

\  jā iem e t v irsējais 
»/ kauliņš, pēc

Taču, m ēģ inot ļ^ .  ( jC  
g lāzē iesviest 1 ^  J . 
o tru  kauliņu, p irm ais""— ^  
a tkal un atkal lec no tā s  ārā.

R&S PŪBJI3

■MANS VKAlSTĪ^S NESAPROT JOKOS/" "VAI VlŅS IR ĪGNS?" KORIS'"

Triks, ar kuru varēsi to  izdarīt... 
O tru m etam kauliņu nevis sv iest uz 
augšu, be t pa la ist to  va ļā un 
g lāzi pa lik t zem  krītošā kauliņa. 
(A ri z ino t šo triku, tas nem az 
n av tik  v ieg li paveicam s.)

Krit plīstkaste! Atskan plīstošu trauku šķindoņa!
Tā vien liekas, ka no sienas nokritis trauku plaukts!

Plīst kasti veido šādi:
Savāc vism az duc i nelielu m etā la priekšm etu: 
ats lēgas, zīm uļu asinām o, nelie lus vāciņus, skrūves...
Šīs lie tas jā iev ie to m etā la kastē un labi jāa izver vāks.
Ja te v  nav m etā la kastes, kura i varētu c ieši aizvērt vāku, 
paņem  tukšu m etā la konservu kārbu, a izsp ied to  ar 
knaiblēm  un vēl c ieši nostiprin i.

A r pārtikas krāsvielām  iekrāso dažus ledus 
kub iņus. Ievieto to s  glāzē ar gaišu pārtikas eļļu. 
Krāsu spēlo, ko tu  ieraudzisi, būs daudz 
aizraujošāka, nekā to  iespējam s parādīt ļ 
šajā zīmējumā.



Skolotā ju M SĒk 
v iedoklis šajā 
lie tā dažkārt ir 
citāds. Tāpēc 
skolēnam  briesm u 
gadījum ā jārod 
ticam s attaisnojum s. 
Varbūt noder šis: ^

Un tu  pa rad i lapu, 
kura no augšas līdz  
le ja i aprakstīta ar 
zīmēm, kuras  
redzam as nelielajā 
fragmentā.

Es rakstīju 
Y m ājasdarbu a r da to ru ! > 
D iem žēl sabojā jās m ans printeris. 

Tas i r  viss, ko a r  fo  s  
rēja izdrukāt! / " ' ē t

- j r a  ir  p a ti svarīgākā sastāvdaļa 
fakīru iecienīta jos salātos?  
Krustnagliņas, protamsl

Kurā m ācību priekšm etā faķīru  
Dērniem ir  vislabākās sekm es? 
Pilnīgi skaidrs, 
ka čūsku dresūrā! ,
Kā faķiram  visvairāk  
jie trū k s t viesnīcās?
Ērtas naglu guļasvietas!

Kubā sastopam i 
krabji, kas ^  
var skrie t V  
pa t ātrāk r - \  
par zirgu! c? •

Rom iešu karavadon is M arks Antonijs 31. gadā p irm s m ūsu ēras 
zaudēja jūras kauju, tāpēc ka galeru vergi ne no vietas nevarēja 
izkustināt airus! ļ

Iemesls: V ^  
Pie a iriem  bija  ^  
piesūkušies nēģi!

Nopirkšu 
miljonu īpaši 
asu nagliņu!

Kāds faķīrs ievietojis  
avīzē sludinājumu.



...Pirms dažām minūtēm apstājies 
Makdaka lidmašīnas motors! Glābēji 

ir ceļā, bet eksperti uzskata, ka

Bet zvaigznes 
dēļ tas nevaretu

Grāmatā 
nekas nav 
teikts par 

tādu!

Sapratu!
Tas ir meteors! 

Gabaliņš no krītošās

Lūk, kas ir vainīgs! 
Tēvoci Donald!



Ardievu,
nejaukais
akmensi

Makdaka 
dmašīna tūlīt 
iekritīs jūrā!

Ul! Jums 
taisnība!

Jnu/c/Tur 
aiziet mana 

laimite...

^  Makdaka kungs,'S 
motors iedarbojās!

Tas bija pareizi, 
tēvoc! Skaties!

Lieliskil Vēlāk jau 
būtu par vēlu! Bet 

laiks ir nauda!

Tātad Makdaks ir  laimīgi izglābies, bet nākamā 
ziņa no Kvakas salas, kur nodegušas 

L  atpūtnieku vasarnīcas...

Labdarības izlozē laimētais zelta pulkstenis 
atdots nepareizajam cilvēkam!

n m /vVVSa S

^ N n n !  Es 
zināju! Es 

zināju!

j niknojies, 
tēvoci 

Donald!?

...Taču man ir sajūta, ka tagad 
mana veiksme ir atgriezusies pie 

Cietsmaiža!



SEKRETĀRES NOSLĒPUMS

Rakstules jaunkundzi 
Rakstiet vēstuli uz

J

Pareizas prasības )  
ir mana dzīve, i 

idiot! )



Oho! Makdaka privātie naudas taupīšanas 
plāni!



Bet
vakarā

Tagad vai nekad! 
Uh!

Banzaaaai!

Phe! Garšo pēc 
pelējuma! Vai tad 

jaunu tējas maisiņu 
_  nebija?

s c  f

Nē! Ar šiem jāiztiek 
vēl nedēļu!

Hmm! 
Nez ko

Makdaks?

Bagātība nerodas, naudu 
tērējot! Tev vēl 

jāmācās... ____

Kas notika? Saplīsa 
tējas maisiņš?

Donaldf 
Tur. laukā. -  I 

viņa... I



Kas? Es nevienu neredzul

Makdaka kungs! 
Nelaime!



Ar mani kopa var nākt Donalds! Es jau gadiem 
ilgi sapņoju par kurpēm!

Kadu autografu? 
Ko jūs runājat?



Hik! To mēs vēl 
redzēsim!

Skaties! Tava 
uzticamā sekretāre! EMĪLIJAS

rakstules
grāmata

Vai tas nozīmē, ka jūs ejat projām no darba? Jūs esat vislabākā sekretāre! 
Es jums maksāšu par pieciem 

centiem stundā vairāk!____.

Labi! Gribat, uzdāvāšu 
savu pirmo grāmatu?

Varbūt desmit? / Sarunāts! 
Rīt tiksimies?

Burvīgi! No kurienes 
viņai tādas idejas?



Ak, Šūnakmens Dabas 
rezervātā c ildenie brīnum i!

—  Robotie kaln i! Leknas 
pļavas! Savvaļas dzīvnieku 

ganībasl Un protam s

Geizeri! Tik skaisti un 
apburoši! Vā! Cik labi, ka 
devāmies šai ceļojumā!

Jā, Mikijl Te sanāks 
dažs labs kadriņš, ko 

aizvest mājās!

Hm... Nu jau gandrīz viss lielajā 
Šūnakmens ielejā būs apskatīts!

Kaut te būtu vēl kaut kas jauks 
un skaists, ko nobildēt!

Stāsta, ka šeit 
spokojoties indiāņu gari! 

Noīrēsim zirgus un 
pārbaudīsim!

Ei! Ir vēl viens brīnums -  Sivašu geizers! 
Tas ir tālu no tūristu takām, tāpēc 

tur neviens neiet!

Vai dvieli te 
nevar noīrē!7



Līdzko kūrorts tiks atklāts, 
tā geizera vairs nebūs! Es izmainīšu straumeslEsmu Mikijs! 

Mēs ejam raudzīt 
Sivašu geizeru!

Cik nejauki!
Vai tad tas nav Sivašu 

svētais geizers?Ha! Labāk 
steidzieties!

Hm! Iesim, Sprukst! 
Aplūkosim neskarto dabu, 

kamēr vēl ir ko 
^  i redzēt!

He! Asinskārie rīkļurāvēji! Spokojas vēl mūsdienās! Ei, rītvakar ir mana 
kūrorta atklāšana! 

Laipni lūdzu!
Tā jau noticēju! 

Jau zosāda uzmetās!



Ak vai' ļ  
Bites sakodi 

zirgu1 ļ

Vī, Mikij! Tev ir 
zobs uz to vīreliI

Iznieko dabu 
savam labumam! 

Kuram tas var 
patikt?

Aāāā-ūūū-hu-hilūū! Tev viegli 
runāt!

/  Es tevi pa- 
f nākšu! Turies, 

Spruksi!

Esmu klāt! 
Ķeries pie rokas.

Auci ^  
Vai tu jau -  ai! -  

drīz mani panāksi? 
Au!

...Un sēdies 
stingrāk seglos!



Nedaudzi 
vē lā k - ...Ne-elaid, māāte, 

bērnus 
mež -  V I  . M

Eēeē! Tāds zilums 
pierē, un galva 

~  i griežas!

Vai! Jācer. ka es to redzu 
traumas iespaidā!

Indiāņu kareivji! Kaujas krāsas! 
Kā no gleznas, ka tevi kociņi

V-vurš!
Ļoti niknām sejām! 
Esi drošs, ka tie ir 

spoki!? y

Vāāāā-hūūū-ūūū! Urk!T\e gan ir 
nešpetni jātnieki! Un 
 ̂ joņo tieši virsū! .
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Brr! Samirku līdz kaulam! 
Visu atdotu par 

krietnu ugunskuru!

Žāvsl Pie jums bija jauki!
Bet nu man jāmeklē Spruksts! 1

Jā! Sivasu geizers!
Varu derēt uz pēdējo naudiņu! 
Un kāds blakus 

uzslējis 
nometni!



Nē! Nemukšu vis! 
Jābūt skaidrībai! 
Ko man tie spoki Es n-nebaidos!





Zuzu kungs 
ir dižens 

fotomākslinieks!

Bet M itinij... tikai 
dažus attēlus!___ Neparko!

Ak... šī seja! Cik 
»burvīgs ģiiultislr

Izcili! Kāda personība!,

Lai arklam tavu patieso seju! Es vienkārši atklāju T 
viņa patieso seju! " T o



Tomēr tu nevari 
apstiprināt, ka esi to

Es tās atradu! Fotogrāfijas, 
kas apliecina, ka es piedalijos 

Dakburgas maratonā!

Un šeit ir foto ar finišu. 
Ir gan jau diezgan tumšs.

Lūk, starts! Jūs varat 
redzēt mani un uzrakstu!

Jo maratons taču ir 
ilgs skrējiens.

i n i ž s




