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, Jāpamekle! Man vajadzētu būt 
\s^__J*aut kam noderīgam!

Hmm... Ja sīkie priecājās, gan man arī tiks kads 
^  — ---------r prieks uz viņu rēķina!

Tagad augšā esam, 
iesim uz priekšu!

Varbūt līdz mežam un
Tas būs labs treniņš!
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Vēlāk, kad uzbuvetas 
vēl garākas kājas -

Nu, zaļknābji! 
Āboli ir ļoti gardiI

UhQQQQQQ!

Au! Mūs nevajag izsekot, 
lai atkal pamācītu!

Mēs paši tū
līt noskaid- 

. rosimi j Jā! Mums nevajag 
visu izstāstīti Liela brēka, 

maza vilna!

Nekas, sīcīši! Vēl dažas dzīves, 
un jūs būsiet tik stipri kā e s ! __-

Nu vienreiz pietiek! Ja esi tik 
labs un mēs tik slikti, varbūt 

mērosimies spēkiem un , 
k miers? S



Nezinu! Viņš, protams, ir 
stiprāks! Jāizvēlas

Varbūt sacensties ar 
koka kājām? Mēs esam 
jaunāki! Varbūt būsim

Der! Tikai viens 
—, noteikums!Mes skriesi mies 

. ar koka kājām !v noteikums?



Putneji nespēs atteikties no tādas 
maltītes! Bet manas kājas gatavotas

7  ...kur labi jutīsies 
\  kokgrauzejas skudras!



Tava trase ved gar daudziem strautiem!Ne! Bet ūdens šajos mākoņos pietiktu 
krietniem plūdiem!

Padodaties? Jau 
-n o b ijā tie s ? Nekad!

Tad auniet kājas, 
uzmanību, starts! *  [Tā jau domāju, šmaucas 

no paša sākuma! j
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Ha-ha-ha-ha-ha-ha!
= aiz smiekliem! 

'ai cirkā

Tēvocis Donalds vainīgs! 
Viņš tos dzeņus sakūdījis, 

tāpēc jau trase ir šeit!



Akmansdies! Zēniem taisnība! 
Plūdi nāk! Un es būšu vainīgs!

Mēs 
nevaram 

, tēvoci

Ātrāk! Kustieties! 
Uz jums ve|as

Mēs nolēmām, ka 
s____  neizšķirts!



=ļ ŪJPĒNS E-MĪLS,

Vai, piedod, E-mīl! 
Domāju, ka lu pratīsi 

uzsist ar pieri!

' —

Mēs gribam pieteikties 
futbola sacīkstēs ar savu 

komandu! Nāksi?
Jūs neticēsiet, es tikko dabūju 

) datorspēli “Nāvīgā Stereo- ļ 
'  pilsēta"! Varam sākt tūlīt!Lai mani noklapē 

pavisam? Nē, paldies!
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Es visu mūžu sapņoju to uzspēlēt. 
Varbūt futbols var pagaidīti?

Bet skatiesI Žurnālā 
"Kibermānija’’ šai spēlei 

piešķirti 98 punkti no 100! 
Tā ir labākā spēle šogad!

'/  > Ielādēsies kādu minūti, un tad.

Te būs! Vadības pultis un 
gaismas pistoles!

Diemžēl nē, Palīgi Nu tad atvadīsimies, 
draugi!

Sveiki, sīkie! Vai šai spēlē 
briesmoņi no kosmosa?

Es iegāju vizuālajā 
atmiņa un izmainīju 

spēli!

Re, kads tagad būs spēles varonis! Kā tev patīk?
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Njā! Te noderēs manas Niknā 
Šofera iemaņas!

Spele sakas -

Ņurkļ Laipni lūdzam Elles 
Portāla! Te vajadzīga parole, 

lai tiktu garam sargam!

Tai kiberpilsēta ir 
pārāk daudz 

ienaidnieku! Es 
iešu talkāI

Esam nonākuši pie 
Mutējošo Reptiļu stropa!
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Misija paveikta! 
Jauns rekordlaiks!

Nu re! Man taču ir nags uz 
šādām lietām!

Uz priekšu: zēni! Tagad 
var arī to futbolu!

Datorspēles ir super, tomēr 
arī reāls sports nav slikti!

Nezinu gan! Jums 
spers pa kājām, bet 

es paviesošos

V-vai vari piedāvāt kaut ko 
reālāku?

m Tiksimies vēlāk, E-mīl! / (  varbūt esmu saslimis ar spēlītēm? 
Neapdedzinies ar lazenem! j  ļ  Neviena man nešķiet pārak īstai

vai zini, dažkārt mes domājām 
par vienu un to pašu!



T
n
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Tu taču neesi nekāda svilpaste!
Un šajā spēlē ir vēl viens briesmonis!

Mans Mazais Palīgs 
tevi jau gaida!

Uzreiz saprati, malacis! 
Velc galvā un gatavojies 

īstai cīņai!

Opā! Tā ir virtuālās 
realitātes ķivere, 

vai ne?

Oplā! Es esmu Bio-Emīls!

Un man piemīt 
neparasts spēks!





Pretoties ir muļķīgi! 
Neviens nespēj pretoties

Mani šāviņi -  
kā pret sienu! Ej elle, mazais bacili!

Šitā spele man par 
karstu!

Kapfic es nevaru 
noņemt ķiveri?

Laidiet mani laukā no 
šīs ķezas! Šņuks!



Klau, Palīg, mūsu spēle 
laikam iznākusi pārāk reāla!

E-mila izmisīgā ciņa 
turpinās -

Uņi-muņi! Palīgā!

Nesasities, E-mīl? Nāc. spēlēsim 
futbolu! Sit ar galvu!izkļūt no šā murga!

Vai netrāpīja pārāk reāli, E-mīl?

It nemazi Pec tā, 
ko es piedzīvoju, šis ir 

tīrais nieks!



Visvienkāršākais nedarbs pasaulē - 
vairākiem apģērba gabaliem aizšuj 
bikšu staras un kakla izgriezumus. 
Smiesies vēderu turēdams, kad 
kāds gribēs tos uzvilkt mugurā. 
U zm an īb u ! Šuj pēc iespējas  
lie lākiem  dūrieniem , la i vēlāk 
varētu v iegli izārdīt! / S -

M ezglā sasietas 
b ikšu  staras a rī 

sagādā lie lu  jau trību !

Viegls tr ik s  s k a tītā ju s  
p ā rs te id z  v isb iežāk !

Palūdz, lai kāds sajauc 
kāršu komplektu.
Lepni pavēsti:
-  Tagad es bez skatīšanās 
izvilkšu no komplekta visus 
četrus dūžus!
Turot kārtis aiz muguras, 
pēc kārtas velc 
laukā dūžus!

Trika noslēpum s:
Dūžu kom plekts jau  
iepriekš jān os lē p j b ikšu  
aizm ugurē jā kabatā!



PILNICI JAUNA 
CEĻAZĪME!

No vilka bēgot, 
nokļūst lācim rīklē!

A: C eļu  d rīk s t šķ ērso t t ik a i b ē rn a  p av ad īb ā !  
B: U zm an ību ! N e a izm irs ti izs v ītro t 

c iparus sp o rtio to  b iļe tē !
C: U zm an ību ! S tāvs pac ē lum s!
D: U zm an īb u ! H o ke ja  stadions!
E: U zm an īb u ! K va d rā tve id a  spogulītis !

Pie okulista:
Dakterit, man acu p r ie k š ā ^  
visu laiku kaut kas lido! ^  
Es jums iesaku vienkārši 

uz to neskatīties!

K as Jā lzdara a r  p ap īra  lapu, 
ta i tā  izs ka tīto s  kā m ūsu  
a t tē lā  -  d iv i Izg rie zu m i 
m a lās  un  u z  augšu  
iz lie k ta  la p iņa p a  vidu?
V a i tas  v ispār iespē jam s?

oIe sp ē jam s g an ! 
P a sk atie s  pats ! Pārloki papīra lapu 

uz pusēm un izdari 
tajā trīs iegriezumus. 
Tādējādi sadalīsi to divās 
mazās un tris lielās daļās.

Pēc tam atloki pretējā 
virzienā vienu no
lielākajām daļām. Lūk, re zu ltā ts !

_____________ __  Neiespējamais kļuvis iespējams -
esi ieguvis tādu pašu formu kā tā, 
par kuru lauza galvu Mikijs!

Glābšanas laiva 
ar bruņām

Kad simtiem kilometru no Filipīnu krastiem nogrima 
kuģis, kurā brauca mazā Kandelarija Viljanueva, viņai 
izdevās izglābties tikai brīnumaina kārtā. Lūk, kā tas 
notika! Meitenīti divas dienas uz savas muguras nesa 
liels bruņrupucis, kamēr

|)

75 meksikāņu noziedznieki 
mēģinājuši izbēgt no cietuma, 
izrokot tuneli. Droši vien viņiem 
tas butu izdevies, ja vien tune|a 
gals pārpratuma pec nebūtu 
iznācis tiesas zālē!



Pulkstenis jau rāda piecas minūtes pāri 
trijiem, un es nevaru vien sagaidīt, kad 
dzirdēšu Klarabellas stāstu par viņas 
brīvdienām! Viņa tikai šorīt pārradās!

Un viņa bija projām 
veselas trīs nedēļas!

Dīvaini! Viņa nelaiž mūs iekšā! Viņai vajadzēja] 
, būt mājās jau pirms vairākām stundām! J

Paskatisimies pa logu!

A tbilde .
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Nevar būt! Viņas

7 Nomierinies, Minnij! ļ  
\ Apsēdisimies un pagaidīsim 
ļ tepat! Es zinu, ka viņa ir 
I atgriezusies! Droši vien 
âizgājusi vienkārši uz veikalu!]

Kā tev  
šķiet, kas 
tās i r  par  

lie tām ?

Nu nē! Labāk } 
izsauksim policiju, Mikij! 

Ja nu kāds nolaupijis 
viņu vai viņas 

, ____ lidmašīnu? j

Un kāpēc tu par to 
esi tik pārliecināts, 

mister Viszini?!

Par to liecina \  
vismaz tris lietas, 

mīļo Minnij! j



Klau, draugi! Paklainosim pa uteni 
katrs atsevišķi un paskatīsimies, 

vai varam atrast ko noderīgu!

[Labprāt, Horācij!'
Tiksimies pēc 

I stundas! j

Pēc stundas Nu, vai atradāt kaut 
ko interesantu?

No īsta ziloņkaula 
darināta mohikāņu pīpe!

*  (  šis ir sens 17. qadsimta / Šī vecā Ķīnas bļoda patiešām saglabājusies no Miņu\
a  navigacijas instruments ļ dinastijas laikiem! Tā rakstīts uz bļodas dibena -  J

a  № V  lidmašīnai! V un vēl tur rakstīts, ka tā darināta Honkongā! J
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Ak, Donald... Atkal iebukteju mašīnu, 
braucot
garaža! r \  r---------

> * - - ļ --------X  n / r r  Jau
*  \  j M ļ  i  trešoreiz

l  šonedel!
i />sl/ V  Ve6!

Klau, Deizij! Es pārveidošu tavu 
celiņu., lai tas būtu muļķudrošs!

Jā: Donald! 
Tā būs visiem 

labāk!

Nu, Deizij... Gatavs!



O! Režisors Žanis Bergsplls 
pamet Holivudas melīgo pasauli! 

Nolēmis doties uz mazpilsētu, 
lai vērotu patiesu dzīvi...





Ja ar pirmo reizi 
neveicas... Pagaidiet! Man šķiet, varbūt tieši tagad notiks 

kaut kas īpašs! Bumba!!! Vai... vai...
Eh! Vai viegli būt spiegam? Kops izglābu 

pasauli jau sesto reizi, man viss ir 
piegriezies!

...jameģina vel 
un vēl... Ahāa! Neviens mani nekad ne

notvers: tāpēc pastāstīšu jums 
savu dzīves stāstu! Esmu pasau
lē slavenakais noziedznieks!^

Biju laimīgs vīrs, bet tad aiz bada 
apēdu savas līgavas zelta zivtiņu, un 

viņa ar mani vairs nerunā!
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Tas ir viņš!
' Spiegs, noziedz

nieks un ķirurgsl

Esmu jūsu pie
lūdzējs! Vai varu 
lūgt autogrāfu?

Bergsplls drīz atklas. ka mani stāsti ir 
izdomāti! Bet viņam nāksies man piedot, jo 

viņš bus tā aizrāvies ar manu talantu!

Nu ņemiet 
vien!

Tagad esmu slavens un 
vēl padomāšu, vai gribu 

ar viņu runāties!
redz šo brldil

Dažus stāvus augstak, avīzes 
redakcijā - Klau. izdosim grāmatu ar viņa stāstiem! 

Sarīkosim preses konferenci un 
izziņosim visiem!

Avīze jau izpirkta! 
Tas viss, pateicoties 

Horācijam!

Pastāstiet mums. 
Kumelman! Vai jūs 
nozagāt mēnesil?

Izdevās! Bergspils arī ieradies! 
Viņš atnācis paklausīties mani!

čukst, čukst! 
...nākamnedej 

drukāsim!



M ur jau bija tas suns aprakts!
Tas taču bija > 

^  pilns mēness!

Un es to nezagu, tikai 
iestāstīju cilvēkiem, ka 

esmu nozadzis, un 
saņēmu izpirkšanas 

maksu!

Vai varat nosaukt sava 
pacienta adresi, lai varam 

pārbaudīt jūsu stāsta 
patiesumu?

Patiesumu? Gribat 
noskaidrot, vai tas 
patiešām ir noticis?

Nē! Avīze to nevarēja teikt, jo tu mūs nebrīdināji, krāpniek!Hm.. Bet... mani stāsti nemaz nav 
patiesi! Vai tad avīzē tas 

----- ^ 5-— j r j  nebija teikts? Kooo?

Ja neatdosi avansu, ko saņēmi, mēs tevi iesūdzēsim tiesa!

Tas nevar but! 
Visi iet prom!



Ak! Bet Bergspiis vēl iepat! Viņam patik mani stāsti arī 
tad, ja  tie ir nepatiesi! Viņš pirks manus scenārijus, un 

es varēšu atdot naudu...
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Neskatieties tā, Rakstules jaunkundz: 
Reizēm es mēdzu aizmirst 

seifa šifru!

Sfl&DSnDi
LAIKS N A V NAUDA

Jums noderētu 
, Makdaka kun 

pats automātiski atvērs









Es samaksašu, ja jūs uzlauzīsiet manu seifu! Tā kaste
(  Bet tomēr tā ir iespēja tikt pie 

milzīgā seifa! y



Ak, tas jau sīkums! Tikai reizēm 
mēdz izšaut...

Nu tik sargieties no 
----- . mīnām!Piedodiet! Es izslēgtu pretzagļu ierīces, bet arī tās

Minām?

Cik reižu te nav jozts, 
pirmo reizi dzirdu 

V par mīnām!

Viņš laikam 
joko!



Fū! Beidzot drošībā!Vienreiz pirmā reize 
pienāk ikvienam!

Nepaļaujieties uz to! 
Kāpiet tikai uz katras 

3 otrās grīdas 
A piaksnes!

Kāpēc tikai uz 
katras otrās?

VÄÄÄ!

O, vismaz zinu, ka 
drošības sistēma 

darbojas!



HfPēdējais posms
Rāpot? Par cieņas un goda^  

zaudēšanu mums nebija
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Saņemiet naudu 
un pazūdiet! Pē! Neciešu mantkārīgos! Tāpēc 

man ir “tirgotāju lifts”!
Atā, zēni!

-- Desmit centu? 
)  Tā būtu "laba 
\  samaksa"? 

Krāpnieks I

Minūte līdz pusnaktij, /  , 
Makdak! Laikam būs 

jāiekasē ari tie divi procenti!

Ne, lūdzu! 
Esiet žēlīgs!

Bruno? Ko tu te dari? Es 
domāju, ka lu aizgāji  ̂

mājās! )
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Izcevntodfca 'Eomon* Lafvja" par Jfurnūis ie vēlota reklāmu saturu nsatbld.

AK tā!? Varbūt varu saņemt naudu par 
atslēgas likšanu?

Es vienmer maksaju 
naudu 30 dienu laikā1

mailto:redakcijo@egmoot.tv


p — I r  -  T r īs p a d sm ita is
'  Vai daži datumi tiešām nes nelaimi? Vai 
tēvoča Knapa nelaime nav pārāk smaga, 
lai to nestu piektdiena, trīspadsmitais? 

Vai nelaime sākas tad. kad vins iedeva 
Vona\dam mazliet naudas, vai agrāk?

Nieka lieta
Vadīt milzīgu robotu? Lūdzul 
Mikijam tā Ir nieka lieta -  tas { 
laika, kad visu paveiks tikai roboti, 
nu vairs tik drīz nepienāks!

Vecie, sliktie laiki
Kā šodien Jūties? 

Vai neesi nesen ierauts 
laika mašīna? Paskaties, 

kā veicās Ponaldam viduslaikos! ļ


