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labā purkšķu bumba izlauzīs ceļu 
līdz Makdaka birojam1 Mans plāns ir 

drošs pret muļķiem'

5



Hā! Mēs no tevis nebaidamies, Maģija! 
Dari: ko gribi, tev nekas neizdosies!

Tas ir īpašs vairogs, ko izgudroja Bruno Bezbremzel 
Tas aizsargā no visu veidu pārdabiskiem un pat 

nedabiskiem speķiem! Tas pasargā arī no traipiem, 
rūsas plankumiem, un tam ir svaigu citronu smarža!

Vācies prom. 
šaušu no res



Hāl Maģijas bur
vestība nemaz 
neiedarbojās!

Es jūtos normāli! 
Un kā tu jūties? ,

Es ari! Bet tu 
pat izskaties

Sienas un grīda arī 
parastaja vieta! 

Nokas nav noticis!

f

Ak nē? Es tikai novērsu iūsu 
uzmanību, lai nospertu tavu 

laimes naudiņu!

Protams, Knao -  tikai ieslēdz 
signalizāciju vai piezvani pa 
telefonu, un es būšu pilnīgā 

ķezā! >

Nemaz neizru- 
nājieS: es -as nu gan ir "burvju spējas"! 

Mana apsardze tevi tūda! 
noķers un iespundēs!

Neņem galva! 
Ķeram viņu"Signalizāciju"? 

"Telefonu"? Es... es neatminu, 
kā izsaukt apsardzi!

IEEJA \
AKLftStt j

Ar lielāko prieku!

Sasodīts! Es viņu 
gandrīz noķeru! Bet tad 

viņa nozuda cauri
-  sienai! j

Ja. Knap un Donald, 
mani notvert ir tik vienkārši -  
tiklīdz jūs atvērsiet šīs durvis!

Mums viņa jānotver: 
bet kā lai tiekam no 

šejienes lauka?
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Uz (  Sasodīts: Kas noticis ar 
i?  )  to grīdu? Tā kļuvusi 
prr-TS» zobaina un -

Jā. mēs drīz vien 
viņu noķersim!

it  BLAM- 
8ADRAM- 

“  BADRUM- 
>  BADRIM- 

BUBUM ' 
-in, BLADĀCk

Tu mūs noķēri' Bet mes sacelsim 
traci! Varbūt kāds izdzirdēs un

Kas tas par apaļu 
pumpuciti siena? Varbūt 
kas īpašs un nozīmīgs?

Dženkins! Piezvani tehniķiem un 
liec viņiem aizvakt to bīstamo slazdu) 

Tā jau kāds var iet bojā!

Ē... jā, kungs..

Pasteidzies!
I Maģija aizlaidas J 

uz to pusil

Jā. Makdaka kungs - 
iespējams, ka viņa vēl ir 

uz kāpnēm!



Ļaujiet

Makdaks strauji 
tuvojas! Kad viņi ir 
kopā, tos apturēt 

šķiet grūtāk.



Ko? Ka tev liekas, ko 
ar to domāja?

Saki savam Šoferim, lai apstājas. 
Maģija, citādi es tevi nostumšu 

no ceļa! _

Noteikti. Donald -  tikai 
nepalaid vajā stūri!

Tu doma šo apaļo verķi? 
Kapec ne? Kam tas 

vispār der?
Sasperjods! Ko es lieku vienam 
aizmirst. to otrs atceras! Varbūt 

bOs fabāk, ja  iešu kājām!

Labi jau, labi. tikai spaidi 
pedāļus' Es stūrēšu!

Viņa kāpj laukā! Būs jametas pakaļ 
skriešus! Donald -  spied bremzes!

Apbrīnojami! Mes griežam ap stūriem un 
līkumojam starp mašīnām! Kā tev tas 

izdodas? Tas tik ir vareni!

Aizveries un gāzē! Ai! Bremzē! 
Maģijas taksometrs apstajas!

Paskat! 
Tēvocis Donalds 

avarēja I iKRAHH!
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Ja... bet ši ir pēdējā reize, kad sēžos 
mašīnā, kurai nav virziena kontroles un 

apstāšanās mehānisma!
piecelties?

Vini ir cietušil'S  pagaidiet... Viss j  Kā tas būtu
jā izsauc J  kārtībā! Tikai šķiet, es £  darāms? 

ārsts! X  neatceros, kā piecelties! f  Neliekas viegli.

Tik un Tīk, aizvediet savu mazo draudziņu 
mājās un pasakiet paldies viņa vecākiem 

par riteni! Un tad abi gaidiet mani 
pie mūsu mājas!
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Uzmanību! Malā, 
malā! Es traucos!

Atdod man to! Tu esi 
pārāk horizontāls., lai 

brauktu ar riteni!

Vai jūs neesat 
domājuši, kā mums 
klātos ar normāliem 

tēvočiem?

Trik, piesien 
tēvocim pie 

vēdera vienu 
skrituļslidu!

Reizēm esam!

Es nemanu Maģiju! Braukšu tik 
taisni uz lidostu, Donald -  mēs zinām, 

ka viņa meklē lidmašīnu!
J

Lidmašīnu, lai viņa varētu 
atgriezties Itālija un izkausēt 

manu monētiņu Vezuva liesmās!

Tu laikam ta; 
avārijā būsi 

sasitis galvu!

Kas noticis? Varbūt mēģini 
kraulā?

Man jau pirms pus- 
jūdzes nokrita slida!

Sekot
tev?
Kā?!!

Man jaatrod kāda draudzene
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k ! !

Es neko neatceros par to personu! y  
Vīrietis vai sieviete? Vai varbūt alnis? m

Atkal tā burvestība! 
Bet es viņu atceros! 

Pieslien mani 
pie letes, ātrāk!

Goblivoblitrakidirumm!Jā, kundze! 
Šnuk!

Es nespeju lekt tik ātri! 
Viņa ir tur, bet es netieku 

pie viņas... ja vien...

Kaviņtursauc grasasEs vēl atceros baļķu velšanu no saviem 
Jukonas laikiem! Tā mums nebūs jaiet! 

Vai tu man palīdzēsi?

Globleboblebobofff!. Izklausījās 
gluži kā “jā”!

Blablabla-
blablabla!

Ak. vai man! Kāds... vai kaut kas... ir nozadzis 
laimos naudiņu un patlaban bēg! Un man

K ipt
tajā helikoptera! Vai mes

aspēsim laikus?

■
Ko tu gribi man ļ  Tu saki, ka tā bija 

pateikt? _ viņa, kas nozaga
__J  manu ņaudi
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Kur ir mana 
laimes naudiņa? 
Rokassomiņā?

Uzmanies! 
Tu vari -

Ha-hal Kad iekāpšu tajā 
helikoptera., tikšu mājas 

un brīvībā, un -

Blablablablablabla

Viss kartība! Knaps neatceras 
manu vārdu, bet viņa krustdēls 

nevar parunāt! Neviens 
nenosauks manu vardu! 

Esmu drošībā!

Makdaks saspridzināja pats 
sevi. bet man trapija burvju 

nūjiņas trieciens! Kas nu būs?

Blablablabla!

Goblgoblgobl'

Paliec sveiks, utubunga! Drīz tava naudiņa tiks 
izkausēta burvju amuletā, kas mani padarīs 

par bagātāko sievieti pasaulē! He, he. hēēē!

šņuk! Kāviņsauc to izdarīja! Viņa nozaga naudiņu 
un aizlaidās! Un es, v:ņas Burvju Kaukāza 
gūsteknis, neko nevaru līdzēt! Sņuk! Šņuk!

Glaksvaksploks!

Mēs vismaz atkal varam 
staigat! Dīvainais atmiņas 

zudums arī pamazām 
^  pāriet! .

Aizvediet mani no 
pilsētas, cik ātri var! 

Beidzot esmu

Tas ir lieliski, Maģijas 
jaunkundz -  kas tas 

bija par mērķi? ^

dzīves mērķi !

; h:;s 
ļSUKTIf

Jak! Es jau gamlrīz 
acelos kā jāmumā!
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Šķiet, ka ikreiz, kad kāds nosauc 
mūsu vārdu, mums pazūd atmiņas 

par nākamo nosaukto vārdu!

Nu un tad? Ir jau par vēlu! Viņa jau ir aizbēgusi! 
Un nu viņa izkausēs manu naudiņu!

Labi gan, ka Maģijas burvestī
bas izbeidzas 24 stundu laikā!

Sapratāt, Rakstules jaunkundz? 
Līdz rītam nesauciet mani vārdā! 

Un nekādu apmeklētāju un 
telefona zvanu I

Jā! Es piezemējos 
uz jūsu jumta. Man 

vajadzēja jūs satikt!
Bet tur jau kāda gaida tikšanos! 

Man likās, ka jūs viņu 
gribēsiet pieņemt!

*Kāda"? Jūs taču 
nedomājat...Jā. Makda... Jā. 

kungs!

Atceries, viņas burvju 
nūjiņa trāpīja viņai

Nē, tu ieradies, lai iedotu man nolādētu monētu, 
bet es biju pārāk gudrs, lai to ņemtu. tu. 

viltus^ragana! Hā!
[ Es zinu, ka ienīstu tevi, 
bet neatceros, kāpēc es biju šeit! 

Vai tu mani esi nobūris, 
vecais ķēms? Es zinu! 

Piever knābi!

Monētu? Šo monētu? Tam jābūt vienam 
baisam lāstam, ja es triecos to gaisa 

gabalu, lai tev to uzliktu...

10! Tu domāji, ka man tās 
nav, vai ne? Tad saņem!
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Man negribētos būt klāt, 
kad Maģijai atgriezīsies 

atmina un viņa 
visu sapratīs!

Vai tad tu nesaproti, ka 
šī monēta ir manas bagātība! 
pamats... Liktenis nepieļaus, 

ka mani no tās izšķir!

Tu noteikti nebiji pelnījis 
tik vieglu uzvaru!

Bet tads sliņķis 
kā tu to nemūžam 

nesapratīs!

Tev taču samaksāja, 
kāpēc tu neej prom?

L /  Bā! Ja esbutu tev 
samaksājis, es to 

noteikti atceretos!

Še1 Savāc savu naudu un lasies! 
Man nav laika tavām spēlītēm!

Jā, tēvoci Knap -  tu 
jau man samaksāji!

[ Hm... man ne- 
) pavisam nepatika. 
, kā tas skan.

Kad rīt atkal nāksi te slaucu, Donaid 
sāc ar kāpnēm1

_/L

Ko • ī ' lu 7 J  ̂ r

Beidzot es tevi apšmaucu, vecais blēdi' 
Un tu to vēl labu laiku nesapratīsi! 

Hahahahaha!
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Pasaulīt, cik labi, ka kāds rūpējas par šiem 
mazajiem jaukajiem zeļļiem, profesor! 

Kā es varētu jums palīdzēt?

Vai tu esi ko dzirdējis par segspārņu sugu, 
ko sauc par Šausmoņos Pretigos, Mikij? 

Tā ir necila., nekaitīga vabole, kuras 
eksistence ir briesmās!

MBISKA/A MĀJVIETĀ

a pd r a u d ēt ie

Ar laiku daļa sauszemes 
atdalījās, un viena kukaiņu 
kolonija palika Āfrikā, bet 
otra te, Centrālamerikā!

Cilvēku dēļ! Pateicoties apūdeņošanai 
cilvēki var dzīvot ari tuksnešos! Bet 

cilvekiem nepatīk dzīvot kopa ar 
kukaiņiem!

Apžēliņ! Kāpēc?

N E JA U K S  K U K A IN IS  CMILAS S T Ā S T S )

LJn kamdel? Pirms miljoniem gadu visi Zemes kontinenti bija 
viens iiels kontinents, Pangeja! Tolaik Šausmoņos 

populācija bija diezgan ievērojama!

Viņi dzīvoja savu 
kontinentu attālos 
tuksnešu rajonos! 

Taču pēdējos 
gados viņu 

skaits ir 
sarucis!
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Šobrīd situācijā ir kritiska! Tikai viens vabchs 
ir palicis dzīvs Porto Gordo! Un Ziemejāfrikā. 

Miču-Čūlā, dzīvo viena vienīga vaboju 
meitene! ,

Abas valstis ir vienojušās aizvest vaboles 
uz neapdzīvotu salu Klusajā okeānā, 

kas viņām ir ideāli piemērota!

Skaidrs!

Mūsu kolēģis no Miču-Čūlas tevi sagaidīs 
uz salas ar meiteni! Nac. es tev parādīšu 

mūsu vaboliI ____Ja paveiksies, populācija 
tiks atjaunota un vaboles 
neizmirs! Bet kāds man 

ar to sakars?

Es gribu, lai tu aizvestu 
vaboju puisi uz jaunajām 
mājām! Tavs raksturs ir 

ideāli piemērots šim 
uzdevumam!

Jā, jā! Es Joti gribu redzet 
mazo. nelaimīgo kukainīti!

«  to ielikšu

Turklāt veikls, agresīvs 
un gudrs! Pat priekš vaboles!Jēziņ! Ir gan 

neglīts lops1

Tā saritinās kamola' 
Izskatās jauki un 

mazliet baisi.

To viņa dara vispirms! Pec tam tā 
pārklājas ar staipīgu šķidrumu, kas -  

opā! Es jau baidījos, ka tas notiks!

Svēta svētdiena!
Tā lido kā tāda aptrakusi 

tenisa bumbiņa!



Noķēru, tu, 
mazais -  aul

Ssssprriīīīīīī!!!
Vabole! 

Pasteidzies! 
Liec kastē!

Augstā debess! Tāds 
spiedziens, ka ausis 

plīst pušul Un kas ta par pretīgu 
V. smaku?

M ik ij! A tsaucies! 
Sliktas z iņas! Ceļa no  
M iču-Čūlas a r vaboļu 
m eiteni i r  no tic is  kas 

briesm īgs!

Drīz es no tevis 
atbrīvošos, nejaukais 

lops!

...ka p ilo ts  -  p iln īg i ignorēdam s vaboles 
kurjera ieb ildum us -  izsvied is to  pa logu!Šķē rso jo t Āziju , ceļa uz okeānu nejaukais 

radījum s izbēdzis no bu ra ! Tas lidm ašīnā  ' 
sacē lis tādu jezg u ...

Fūū! Tad nu gan!
Jn ko vēl tas mazais 

blēdis 
spēj?

Šķiet, ka tam ir atmiņa 
Jka zilonim, un tas ir diezgan 

ļaunatminīgs!

Kaut kāda vabole jau nu 
neiebiedēs Mikiju! Pavadiet 
mani uz lidmašīnu, profesor 

Man jānogādā sūtījums!

Baidos, vīns ir nolēmis 
ka tu esi ienaidnieks!



Taču tagad tā 
i r  nonākusi 
M ongolijas  

stepes, be t tu r 
tu vojas spēcīga  

sniega vētra!

Fūu! Kāds 
m ierinājum s ■

gnbètu svaigu M  
udentiņu! iš L

Laimīgā kārtā 
man ir  vaboles 
piezemēšanas 
koordinā tās!

Nesakiet nekol Es mainu 
ceļojuma plānus! Došos pakaj 

meitenei!

Ssssprrīīīīīīī!!!

Ei! Lien atpakaļ! 
Beidz dumpoties!

Lieliski! No tavas spļaudīšanās 
radies īssavienojums!

viss vel nav pagalam, Mikij! 
Vaboļu meitene pārdzīvos kritienu! 
Fā nav smaga, un gaisa pretestība 

Jaus viegli nosēsties!

Apzeliņ! Tada laikā 
nabaga vabolīte 

neizdzīvos ne paris 
dienas!

Fui! Kas par smaku!
Beidz, nepateicīgais! Tu apspļaudi 

visus kontrolpaneļa vadus!

Vai! Esam zaudējusi kontroli! 
Paldies., vaboli! Tu gan mani 

iepini ķezā!



Nē! Lidmašīna tik tikko klausa! 
Būs jācīnās kā lauvam, lai veiktu 

vismaz avārijas nosēšanos!

Laikam nāksies sameklēt tuvāko 
dzelzceja staciju un braukt uz 

Mongoliju ar vilcienu!Tā. vienkārši 
lieliski! Un ko lai es 

tagad iesāku?
Rrr! Tas draņķa 
vabolis man sāk

...bet tas noteikti nav 
mans priekšstats par 

normālu ceļošanu!
Ak! Laikam manjabūt 

pateicīgam, ka dabūju vietu 
šajā žurku slazdā...

Ak vai! 
Vai tiešām Svētā svētdiena! 

Nejaucēns ir izsprucis!
jabrauc ar tik 

mežonīgu ātrumu? 
Ei! Vaboles

KRAHHI!
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Ssssprrlllllll! !! Nesmuks un 
.pļaudīgs mazs 

sātans!

Paskat! Mazs 
sātans!

Riktīgi nesmuks 
mazs sātans!

Jēziņ,
kundzīt!
Nomieri
nieties!

Fūui! Un tas smird arī! 
Kādas šausmas!

Kā trīs gadus rūdzis 
kazas piens!

Vai redzi, ko esi sastrādājis, 
vaboli? Tu esi viena īsta nelaimei

Bēgam visi uz pēdējo vagonu!

Draugi! Pagaidiet! 
Nekrītiet panikā!

Tā ir pilnīgi nekaitīga!

Pie senču 
ganēm! Tur jc 

y  tas nāk! Turpmāk es uz ds 
jāšu ar kazu!

Nolāpīts! Netrāpīju! 
Un tas mazais dvakotājs 

dodas taisni uz pēdējo 
vagonu!
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Ātrāk! Palaidiet 
mani! Ha! Rokā esi. 

slavenais prusak!Nopietni, draugi! Ak vai! 
Viss bus labi, tiklīdz būšu 

p z s  noķēris vaboli:
Uz

kapnemi

Ei! Kas tie par jokiem! 
Jūs mani pametāt!Ātrāk! Kamēr tas ausainais spoks 

tvarsta mazo, jauno sātanu...
Paliec sveiks. 1 

muļķadesa! Un 
nemēģini atkal palaist 

to briesmoni! ļ

Esmu ar jums! 
Atvienojam pēdējo 

. vagonu!

Vai! Vagons gažas no sliedēm! 
Man nav citas izejas!

viss tās vaboles 
dēļ... vaboles 
dē|... vaboles 

dēļ... ļ

f  Vaimandieniņ! Vagons sa_k 
uzņemt ātrumu! Un priekšā ir 

ļ  straujš pagrieziens!



Rrr! Vaboles pretīgā smaka un griezīgā spiegšana 
liek bēgt pat dzīvniekiem! Mans vadzis drīz 

lūzis ar šo nejauko, mazo kaitēkli!
Nabaga M№ļ£ļ 1

Pa S  s ie p e "
Ssssprrlllllll!

Vai tu nevari pieklust, nelaimī • 
Ak, nē! Ta ir sagrauzusi būri!

Tikai ne to! 
Atkal viss no 

sākuma!

Vai to tu gribēji?
Lai notiek! Tu man esi noriebies 

līdz nāvei!Fui! Nu labi! 
Man pietiek!

Ko? Šņuk! Šņuk! Kas ta par drausmīgu smaku? 
Vēl pretīgāka nekā vabolim!

He, he, he!
Tā taču ir tikai vabole! 
Kuram tas pietrūks? 

Pasaule kļūs tikai labāka 
bez šīm mazajām, 

pretīgajām šausmam!
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Mikij? Vai tas 
esi tu?

N&kamajā 
rīta —

Labi gan, ka es aptuveni 
zināju tavu atrašanās vietu! 

Citādi mes nemūžam 
Kas tas? Tu smirdi!

Es domāju gan! ļ 
Braucam! Mums ātri 

jānogadā mazie

Saldukasis! Mēs esam 
glābti, bērni'

Bet labākais ir tas. ka viņi dzīvos uz salas 
okeāna vidū! Viņi te nevienu vairs

Ja viss būs labi, viņiem būs 
veselīga un plaukstoša 

ģimene!

Pēc diviem gadiem vaboles Ir kļuvušas 
par laimīgiem vecākiem! Ja viņas prastu 

runāt, tad teiktu tā -

Beigas? gluži

Protams, ir! 
Viņi visi ir tik mīļi!
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Tētis saka dēlēnam:
-J a  uzminēsi, cik košļājamo 
gumiju man Ir rokā, dabūsi 

visas piecas._____

/  -  Kāpēc tu  
iekaustīji mazo 

brālīti? 
-Tāpēc ka viņš 
izdzēra tin t i,  bet 
pēc tam  negribēja 

, ēs t papīru, ko 
viņam iedevu! /

-  Man jāved savs suns pie 
pul ksteņ meista ra.

Kāpēc pie pulksteņmeistara?
-  Tāpēc ka viņš ik pēc dažām 

minūtēm apstājas!
Y-- četras! 3 e t  es b i ju ' 
domājis, ka izaugšu liels,

astoņas

Kristīne braukā ar 
velosipēdu pa dzīvojamo 

istabu. Ir jau vēls, un tē tis  
beigu beigās neiztur

-  Tev jau sen vajadzēja būt 
gultā!

-  Es jau gribu gulēt, bet 
nekādi nevaru a tra s t 

stāvvietu!

Lūkass skrien, 
paklūp un nokrīt zemē. \  

Andrejs pafīdz viņam piecelties 
un satraukti vaicā:

- Vai ar tavu degunu vis6 kārtīVā? 
Lūkass ap tausta seju un saka:

■ Laikam gan, tie  divi caurumi man 
^  bija jau agrāk!

'  Zane pirmo reizi \  
mūžā piedalās zirgu skriešanās \  
sacīkstēs. Galopa soli beidzot, 

viņa stipri noslīd uz aizmuguri, bet 
skrējiena beigās sēž pašā galā 

gandrīz zirgam uz a6te6. Meitene 
pārsteigta Iesaucas:

-  Treneri A tri! Man vajag jaunu 
zirgu! Manējais jau beidzas! /

-  Cienītā kundze, -  saka pārdevēja. -  
š ī cepure tik  labi piestāvētu pie jūsu 

gaišās ādas! 
i -  Man nebūt nav gaiša āda. Es tikai 
\ nobālēju. Izdzirdot cepures cenul

j 0 ' s ' -  Jānīt, ja  es n o lik š u '^
/  f  uz galda tr īs  olas, bet tu  \  
m i(  tu rp a t blakus noliksi divas olas. 
\ ! ^  cik olu būs kopā?

-  Es nemāku ska itīt olas, /  
skolotāj! Kāds tū r is ts  Skotijā 

vaicā p ils īpašniekam:
-  Es dzirdēju, ka jūsu  pifī 

dzīvo jo t spoks, 
īpašnieks a tb ild :

-  Tā nekādā gadījumā nav taisnība! 
Te nedzīvo neviens spoks! Tā ka es 

š e it m itinos  jau  t r īs s im t gadu, 
n o te ik ti bū tu  to  pamanījis!

nekad neguļ? ’ 
Zeķes acs! To 

ienmēr ir  kājāsI



2 v$ig£ļ№
Itefss
- A tro d o t ie s  ļo ti tum šā v ietā, piemēram , akas dibenā, 
pa t dienā var saskatīt zvaigznes!
Interesanti, vai tavs draugs tam  noticēs... Ja  no ticēs, 
tad -  p ie darba! Liec, lai v iņš uzve lk galvā kreklu un 
pa p iedurkni skatās debesīs.

Tev vajadzēs: 
vecu tenisa 
bum biņu, 
korķi, izturīgu 
diegu -  un, 
pro tam s, m ūsu’ 
padom u.

A p tin  diegu ap korķi. 
Izveido bum biņā 

iegriezum u un 
iespraud ta jā korķi.

•  C ukurūdens ir b iezāks nekā parasta is ūdens!
•  Ķ irša m iziņa laiž cauri ūdeni. Ūdens bez 
piedevām  iesūcas auglī.
•  Taču sald inā tā ūdenī no tiek pre tē js process.



-  Kāpēc dzīvnieki 
sta rp pu lksten 
pieciem  un Ļ 
sešiem  negrib )  
iz iet pagalm ā? /
-  Tāpēc ka ta d  ( 
ziloņ i lec ar V  
izp letņiem ! f

Labi. Paņem  
kartona lapu un 
fiom āsteru, tikai 

ne sarkanu!

Saderam, ka d ivu  
m inūšu laikā es 
panākšu, la i tu 

pasak i “nē” !

-  Kā sauc ziloņa 
sievu?
-  Zilene!

Y  Tagad uzzīmē lie lu  ^  
apli, b e t ta jā iezīmē divus  
m azākus. Ei... varbūt tu  

zin i šo spēli? y

Kāpēc krokodili ir plakani? 
-  Tāpēc ka reiz izgājuši 
paga lm ā starp pulksten 

pieciem  un sešieml

-  Kas lēnām paceļas 
ga isā un strauji lido  lejā?

-  Lifts ar z iloni!

Pavasarī atgriežo ties, viņi, 
pa te ico ties  puķu koši 
dze ltenajiem  zied iem , vienm ēr 
a trada pareizo ce|u.

BBS
Spāņu m isionāriem  D ienvidam erikā bija 
d rošs paņēm iens, kā nok ļū t mājās.

Pirāti ticēja , ka zelta 
auskars ausī uzlabo redzi. 

B lēņas? N ebūt ne! A kupunktūra māca, ka auss ļip iņā ir 
vieta, ko cau rdu ro t ārs tē  acu slimības!



M ikije ķer 
laupītāju...

Nevienu neredzēju. Es visu laiku adīju 
un 6katījos televizoru!

Te nu bijal Viņ£ Ieskrēja vai nu 
pa vienām, vai otrām «durvīm!

Ludzu, piezvaniet man, ja  
pamanīsiet kaut ko aizdomīgu. 

Te būs mana vizītkarte.

Otras durvis.
Vai! Aizmirsu a ts tā t  vizītkarti!

Jā, ta s  cilvēks ieskrēja manā 
mājā un izlēca pa lo<jul _

neveicas.

Ludzu, plezva- , 
niet man, ja 

pamanī6iet kaut 
w ko neparastu! j

Protams! 
Visu to  labāko!

Komisāri Viss kārtībā! 
Es jau zinu, kur paslēpies 

noziedznieks!

i\>A seiļ/arBjas un uiiaji 
uicfpjļo ed eķjifssi 

l 5>|?|U2̂3|20S
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Ja jau mes esam te. tad 
apciemosim viņu!
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Un, protams, pec 
dažam dienām - Vistaskājas kundze 

vēlas pasūtīt maizītes ar 
sviestu savai dzimšanas

Vējpistoļu jahtklubs 
jautā, vai varam 

piegādāt zivju plati, 
kas izskatās pēc 

19. gs. enkura, 
89 viesiem’

darba pilnas rokas!

Un šis! Veģetāras pusdienas ar 
četriem ēdieniem Dakburgas 

Pāraudzināto 
Miesnieku

Viņa augstība 
rīkos 25. kāzu
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Čammovs? Čammovs? Jā ' Atcerējosl 
Viņš vēl aizvien nav samaksājis par 

savas 12 Iz.
A T I ------ 7 / — l  gadadienas

V  banketu! >

Neielaidies nekādās darī
šanās ar to neveiksminieku!

Man vienalga! No manis viņš 
nedabūs ne kaķu barības 

s *  kārbiņu!

'  Es jau 
parakstīju un 

aizsūtīju līgumi

Vai! 
Tēvoci Knap

Saskaņā ar līgumu mūsu pienākums ir 
piegādāt visu, ko erchercogs prasīs!

Tad būs jamaksā 10 miljoni 
dolāru soda nauda!

U n ja  ne
piegādāsim?

RRR! Tagad man kopā ar tevi jābrauc uz Kosakiju. lai 
visu uzraudzītu! Bet. ja kas saies grīstē, tu man 

>i visu līdz 
pēdējam centam!
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Pec dažām dienām BRRR! Ir nu gan 
auksts! Un paskat,

Klat esam, zēni' 
Kosakijas lidosta! 

Sāciet izkraut kravu!

Tu taču zini to teicienu.

...visizdevīgāk ir tirgot 
kausētu sniegu! HA! HA!

Jokus pie malas! Kā mēs 
nokļūsim līdz erchercoga 

Cammova pilij?

Ļoti
smieklīgi!

Pirms 12 Vž gadiem 
pats hercogs mani 
sagaidīja lidosta!

Salieciet mantas 
kamanas, un dosimies

Makdaka
vkungs?^

Erchercogs Pīters 
Čammovs!
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Uz virtuvi pēc dažām 
pagalēm, ko iesviest 

guļamistabas kamīnā!

f  Laba 
. doma. tēvoci 
L  Donald!

Ei! Kas te notiek?
vīnu! Kurtas nenoliki tās citur?

Tas tiesa! 
Loti dīvaini!

Kalpi? Es te neesmu 
redzējis nevienu citu. 

tikai hercogu un 
viņa sievu'

Varbūt hercoga kalpi tās 
nonesuši uz vīna pagrabu?

Nākamajā rītā

Makdaka 
kungs! Kur i 

.  vīns? HRR-ko? Vai tad 
mēs to nenolikām 

virtuvē?
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Neaizmirstiet: ka 
mums ir Ilgums, 
Makdaka kungs!

Zēni. es gribu, lai jūs šonakt noslēpjaties 
virtuvē un pieskatat pārējos produktus!

Es ir nedomāju maksāt miljonus 
soda naudā par (īguma

laušanu I ■  ļ>

Es zinu, 
hercog, zinu!

KUŠ! 
Klausies ■Mēs varam te visu 

pieskatīt!

Eķshercogs
Čammavs! Ja tas vecais pīļtēviņš 

r domā, ka dabūs no 
manis kaut centu, tad

Mēs, Cammovi, 
nedodam mēs 

—/  ņemam/ ^—
Vīri. ķeriet \ 

Ātrāk!
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Nē! Tas var būt 
bistami!^  Ko n u ? ^  

Stāvēsim un 
skatīsimies?

Mierā. Donald! 
Mēs neko nevaram 

^  pieradīt!

Tu jausi tam ļ  
nodevīgajam 
hercogam tikt 

cauri sveikā?

* Ne, bet man vajag mazliet laika! 
Jūs sagatavojiet vakariņas, bet pa 
to laiku izdomāsim, ko darīt jgavģS 

k ar hercogu

Un cik lielisks 
vīns!

[Kāds brīnišķīgs’ 
l  kaviārs! j

r Pat labak neka 
pirms 12  Va gadiem!

Labak aiziesim un visu 
pateiksim tēvocim Knapam 

un tēvocim Donaldam!

Tas tur ir. tikai labi 
nomaskētas! Tur jabūt 

slepenai noliktavai!

Četrām pilēm nenakas 
viegli pagatavot vakari
ņas 250 viesiem I Tomēr 
Donalds ar masasdeliem 
to spej, un atsauksmes 

ir lieliskas!



Karš?
Revolūcija?

Nekrītiet panikā! Tas ir tikai salūts 
par godu ekshercoga ^  

sudrabkāzam! _______J
Uzbrukums?]

Oho! Es jau 
gandrīz izbijos!

Gardi, Piter! Neesmu tik 
labi ēdusi 12  »/? gadus!

Un tik lēti! Un drīz vien Knapam Makdakam 
nāksies man samaksāt 10 miljonu soda naudu 

par to, ka nepiegādāja kaviāru un vīnu. kā 
bija solījis, un man 
nācās tukšot 

“savus" . t B H
krājumus! 'I ,  ^

Krāpnieks! Man 
pienakas 12 miljoni 
nojums par divārn
svētku vaka- »-------- *'

riņam! J

Pec vakariņam Vai varam noreķinaties. ^  
Makdaka kungs? Jūs man esat 

parādā 10 miljonus, jo > 
^  neizpildījāt saistības!

Ņetl Jūs lauzāt 
līgumu! Jums 
jāmaksā man!
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Jūsu “privātajos krājumos” -  
144 atmērcētas vīna etiķetes un 

100 tukšas Zostaunas kaviāra kārbas!

Vai tiešam? Uzminiet, ko mēs 
____ atradām jūsu noliktavā!

Neviens nespej iekļūt manā 
slepenajā noliktava! Tas ir

Piter. ja  Makda*a kungam 
patīk zelts, maksā viņam 

zeltā!
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Paņomiot, cik esam 
jums parāda! Te ir 

pietiekami' .
Bet tas nav īsts zelts!

Tā ir tikai zeltītu 
konfekšu papīriņu 

kaudze! A

Un šīs lādes ir pilnas 
ar apzeltītiem . 
ķieģeļiem!

Ko tas viss 
nozīmē?

Ķieģeļiem?

Pīter, tev 
vajadzētu 
kauneties!

Ak vai1 Esmu bankrotējis! 
«. Nāksies pārdot pilī!

Varbūt par daudz šokolādes 
un par maz ienākumu pēdē

jo 25 gadu laikā?

Un ko tad? Šņukl Vai mums būs 
jādzīvo toltī? šņuk! Kāds 

s ļi briesmīgs liktenis!

Man pat liekas, ka ar maziem 
pielāgojumiem iūs varēsit te dzīvot 

tāpat kā iepriekš!

'  Nebēdājiet, jūsu 
augstība! Nav jau 

N. tik ļauni! *
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Tēvocim Knapam radās lieliska 
doma -  pārvērst Kosakiju par 

hercoga ziemas kūrortu! ^

Cik interesanti ir apskatīt, 
ka dzīvo īsts hercogs!

>< IZ E JA  |
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, viss beidzas 
pavisam labi! Tēvocis 
Knaps man pat krietni


