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Prieks tevi redzēt! Gribēju 
kādam palielīties ar savu

Latviskojis Andris Akmentiņš



Tu izskaties saguris, 
varbūt paņem brīvdienu!



/  Bet beigās japārslēdz daži vadiņi, 
( un tosters pārvērtīsies 

veiksmes mašīnā'

L





Paldies par palīdzību! 
Atlikums jums! _

Bet man ir tikai šī 
1932. gada monēta...

Dodiet tik 
Šurp!



Vai dinamīta pietiks?

DINAMĪTS

Re, nāk viens 
mūlāps!Vā! Veseli 10 000! 

Man būtu jāstrādā veselu 
gadu pa naktīm, lai to 

nopelnītu!

Doma, viņš mūs 
redzēja?

Liecies mierā! * 
Domā, lai pietiek spēka 

sagraut sienu!

Turi viņu, es 
pārbaudīšu 
kabatas!

Kāpēc man jatur 
upuris?

Jo es gribu to 
mainīt! Se tev!

Bet
negribu! )
Še tev!

Varbūt labāk TU viņu turi, bet Gmmm!

Tāda ir kartība! Kapec tā 
būtu jāmaina? __



Paldies! Kājām aiziešu!
Vai negribi 

pavizināties?

Paldies! 
Ko citu!

Pec desmit šaušalīgam 
minūtēm -  — — гтгтгг-

Bija prieks palīdzēt!

Tā viņam šķiet! Balvas tiks man!

Kapec skriet, ja var pasēdēt?



Varat nemaksāt kungs! 
Kā 5000. apmeklētājs

Es? Ā, jā, laikam 
būs paveicies!

Bet ne šodien!Man nekad nav jamaksā! 
Esmu vienmēr miljonais vai 
kāds tur vēl apmeklētājs! 

Esmu veiksminieks!



Vairs ne, brālēn! Bruno man saga< 
labaku veiksmi neka tev! Viņš m? 
iesēdināja veiksmes mašīnā! Un 

tā iedarbojās!



Ko? Veiksmi nevar iegūt ar kaut 
kādiem dzelžiem!

Veiksmes ziņā tev 
radusies spēcīga 

j konkurence!Gribi
saderet? Nevar būt!

Sarīkosim sacensības! Kurš minūtes laikā dabūs 
vairak naudas, būs uzvarētājs! ca— r —

Uzmanību.... sakam!

Turies!

Ā. protams!Cietsmaidi! Beidzot! 
Jau nedēļu tevi meklēju, 

lai atdotu naudu!

Es zinu! Vai nav veiksme?Cietsmaidis uzvarēja Kornēlija Kleķa 
līdzinieku konkursā! fir-T





Apriebusies man tā būšana! lešu, 
lai Bruno atbrīvo mani no tas!

Tu tiešām nedusmojies 
v. uz Cietsmaidi? ^

Droši vien 
saņems lielu balvu 
par to, ka atradis 

maciņu! ^
Donald?

Ne! Viņam ir 
dabiskā 

veiksme, man 
- i  nav!

Starp citu, izrādās, es nees 
apēdis to loterijas biļeti!

Nākamajā 
dienā -

T7Z-13 Dak
zeni to ielika seifā ar laika atslēgu, lai iemužinātu 

Dakburgas dzīvi! Durvis atvērsies 3000. gada janvārī - 
tāda ir ta mana veiksme!



Hip hip, urā!
Bravo, mans sūtījums ir klāt!

Pie zivju pirkstiņiem, 
Sprukst, kāds tu 

sapriecājies! Kas tur 
iekšā? Vai torte?

Redzi! Juras pērtiķi, Mikij! Tos perē no 
īpašām olam! Viņi ir gudri rotāju biedri!

Nē, viltniek! 
Kaut kas labāks! Nezinu, kas tev 

patiktu vēl vairāk!

ZWJU DZĪVE

Kas neizaugs! Ko tu mels, kad izaugs, 
pats redzēsi!

Sprukst, tevi piešmaukuši! Tās taču ir parastas garneles! 
-------ļ r \ ------------7 Nekas tur neizaugs!

Nu. paskatīsimies! 
Uz redzi!
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Ak, jūras pērtiķēm! Vai 
varētu viņus iemācīt 

pienest čības?

Vurša! Man tikai 
jāiemet paciņa ūdenī! 

Pēc divpadsmit stundām 
maģiska procesa 

piedzims jaunie draugi!

Uzmanīgāk ar to samazinātāju, zēni!

Logs ir vaļa! 
Tas ir glābiņš! 

« p  T r.ffc
Lieliska doma -  

apzagt Miniiekartu 
tabriku! Un tad 

apstaroties 
PAŠIEM!

Te mēs paslēpsimies, kamēr pāries briesmas!

Tik maziņi būdami, mēs 
varam paslēpties jebkur!

Ehē! Kas ta mums te 
saskrējis?
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Ei! Man jau ir 
vārds! Es esmu 

Maikls!

Jāl Mēs. jūras pērtiķi, paši tev
pastastīsim. ko 
mums vajag!

Klau. draugs! 
Liec nost to pamācību!



Tūlīt! Būs 
tev joks!



Vai, vai: mājā iemetušies VILTUS jūras 
pSrtiķil Jāizliekas, ka viss kārtībā, un 

jāatrod tas samazinātājs!

0, te ir arī 
slēdzis 

palielināšanai!?

Tad tie būtu 
īstie jūras pērtiķi?

Nez kādi tie 
izskatās lielāki!?

Zēni! Nāciet iepazīties ar maniem 
īstajiem rotajbieririem!_^



Kad ierodas 
policija, blēži 
atgūst īstas 

sejas -

Mēs labosimies! 
Tikai





A T O M L A U P IŠA N A



Ērglis Emīls, 
smagu, 

mokošu ierīču 
izgudrotājs, 

tikmēr 
pūlas pa 

laboratoriju -



Un tā vienmēr! Vecais ļ Nja -  būs jāliek mierā un 
kūmiņš ir pārāk slīpēts! jameklē cits upurTtis!



Sākas atomu dalīšana -  un pāreja 
no vienas piltuves otrā!

l i i

' La-la-la-labi...)

(  .. .vēl J 
V  mazliet... J

(...nu burvīgil J



Atdod roku! Man šķaudiens nak!

. es tikai piegādāju 
mu, Makdaka kungs!



...ahā, viss skaidrs! Hm! “Mušu aģents 
ieradīsies rit un paradis, kā apieties ar jauno, 

lielisko naudas atmazgataju!"

Ja, esam pie Makdaka! 
Emīls gan ir gudrs puika!







Vlav ko taupīt! Mums vairs nekad nevajadzēs 
taupīt! Cik labi!

Šitiem nu gan nāksiss vēl kart zobus vadzi!

a c 3

Klausies! Makdaks mūs apkalpos, gatavos ēst! 
Viņš būs mūsu mājkalpotāja!

Spoža doma! Tad viņš paliks tuvāk savai...
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Paskat, viņš ir nikns! 
Vai kas gadījies?
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Makdak, tu esi tik 
jauks apkopējs, ka 
mēs rūpēsimies, lai 

tu paliktu tepat! 
Lūdzu, kāp vien 

būrītī!

Man gan ir! 
Un maja ir 
aplenkta!



U s l

sîpaitsrĵ tîâ
SLIKTS
SAPNIS

Lai kiusa nakts. ...govīm!
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Izdevniecība ‘tgmcrrt Lĉ Ĵa- pat ZjTwio iev.etoto rettiCrrxi soiuu rraatbld.

Visai
jocīgas

labi zini, ka nekādu 
govju vispār nav!

Un

Neuzmācies man 
r saviem sliktajiem
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Ka m v a ja d z īg o  l abs p s i h i a t r s
h» Donalds Daks ā rstē  a r hipnozes
J  palīdzību. Kāda at&ķirjba -  sultāns,
/ turbāna vai santehniķis? Tomēr līgums 

miljonu apmērā netiek parakstīts, un 
Donaldam Jāmūk!

Vi enī gai s bai l ī gais
Ka gan uzveikt Spruksta žagas? 
MikIJs nolemj draugu kārtīgi 
nobiedēt. Plemžēl tā Ī6 tl 
pabaidīties iznāk viņam pašam.

^ J ^ ry ^ J J 0 i\ r\ k U z r9 r\ \ ':^
{ , ,  v Ci enā vai  baidi es!

^  Visu Svžto diena. un kas gan savāks
""« vi tk'p v-airak saldumu -  Donalds Daks vai

un Triks? Po naidam Šoreiz 
ļV/A loti paveicas, un pī]uzeni nolemj nekad .

vairs nepiedalīties derībās! (

reklāmas klipā -  bet bez Donalda! ~7S.
Ka gan tā var? Ponalds to  nepieļaus, \  ^ J sļ j ^ ^ ^ sp
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