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Jauni
k o m ik s i!

Laikam būšu 
izmežģījis plecu! 
Palīdzi man to 
dabūt atpakaļ!
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Sac ar slepeno eju, kamēr es sagādāšu sev kārdinošu 
tasiti tējas!

Mazliet
vēlāk...

Slepenās ejas durvis saellotas, arī š 
durvis savestas kārtibā!
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Tās vēl joprojām veras 
ciet veselu mūžību! 
Eņģes pārāk lēnas!

Problēmu atrisinās 
īpaši spēcīgā titāna 

atspere!

Un tagad ķeršos 
ārdurvīm! Kas 

var būt labāks 
par darbu!

Jāsaka. prieks redzēt šādu Donaldu! 
Nāksies Bruno bagātīgi atlīdzināt!

Dīvaini! 
šis durvis 

taču tik



Knaps būs 
apmierināts!

Svēto pīļtēviņ! 194 papīrgrozi! 
Es gan esmu praktiska pīle!
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Es nu skriešu!

Nāc atpakaļ, 
tu vandali!

Ē, sveiks, 
tēvoci!

VAAAAl j r

Kad tikšu klāt tam 
bezgodim...

Tu pie visa 
esi vainīga, 
stulbā kaste!
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VECMĀMIŅĀ PLEZNITE
LAUKU PLUDMALE

^  (N-nekad neesmu 
V  redzējusi tik < 
\  daudz cilvēku! .

— Tā ir vienmēr, )  . ( Tu esi pelnījusi 
~ > kad labs laiks! /  atpūtu pludmalē, 

jp- (  )  V vecmāmiņ! >6
, lh  M T" ----- 7 /----- Y ---------7 / ---- ---------4

\
/

Tavas 
slaucamās 

govis šogad 
atkal ieguva 
,pirmo vietu!

Ai! Priecājos, 
ka paņēmi Ildzi 
pusdienas,
'vecmāmiņ!

Liellopu izstādē brižiem 
gāja diezgan traki, Tik!

Mēs arī! Tēvocim nekad 
nesanāk ēdamas 

maizītes!

Re, kur briva 
vietiņa!

Lieliski.
Tik!

Hml Glābējs ir 
vienīgais, kuram 
šajā pludmalē ir  

ko elpot!
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Tas nu ne- 
f  bija mī|i, < 
L  tantuk! ,

Tu runā par manu 
šūpuļkrēslu?

Hm, kas mums te ir?Jūs abi jau izstādē ložņājāt man 
apkārti Jūs, liellopu zagli!

Gregorij, tev taču 
patīk visu ko košļāt^ 
' Ko tu teiktu par 

suligu virvi?
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Ha. ha! Tagad 
^blēžiem nāksies- 
(a p s tā tie s ! .

Ei! Viņi pārdūra 
mums riepu! Pēēk! Mums ari!

Gregorijs parūpējās, 
. lai viņi vairs 
|  neatgrieztos! j

Ar kravas mašīnu 
mums neizdosies 

> dabūt zvēriņus < 
\. mājās! )

Ja pierakstīsim 
mašīnas numuru, 

iespējams, 
policisti viņus 

atradis!

r -------------------------------------1Un, tā kā šis ir diezgan kluss ce|š, 
nav jēgas gaidīt palīdzibu! A
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Fūū! Nenāktu 
par (aunu 

padzerties un 
atvilkt elpu!

Driz jau būsim 
fermā! Tā ir 

tepat aiz 
stūra!

Tev taisnība! Nenāktu par ļaunu 
atvēsināties! Re. šī ir 

lieliska vietiņa! j

Tavi zvēriņi domā, ka te ir 
Dakburgas pludmale, 

vecmāmiņ!
Ei! Ēdiet 
savu zāli!

Ha, ha! Man te patik labāk! 
Man pat ir pašai savs 

glābēja krēsls!
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JAUNĀKAS ZIŅAS! 
Politiķis pieķerts melos par 
^  savām finansēm! >

Ak va i!^  
Cik sliktas 
. ziņas! .

Nē. dārgā! 
Es staigāju pa 

parku!
Melis! Tu visu 
dienu spēlēji 

biljardu!

Tā, tā! Kaimiņi atkal

Jā. Mazo Palīg, 
reizēm šķiet, ka 
pasaulē ir tikai 
meli un viltus!

Zini ko? Izgudrošu kaut ko, 
kas cilvēkiem liks stāstit tikai 

un vienīgi patiesību!

f'Nem eio man.j3 
■3 maziņā!" j v

r  Dzirdēji? Tas ķertais izgudrotājs > 
grib izgudrot kaut kādu patiesības 
^  mašīnu! V

Diezgan
izdevīgi! Jādabū tā 

uzparikte!
Piemēram, lai uzzinātu 

Dakburgas bankas seifa 
l  kodu! A
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'  R o k a s N  
augšā, Bruno!

Atdod mums 
izgudrojumu!

Sunapuikas! 
Uzmanieties! Tas 
l var uzsp... ,

Sajaukšu melu serumu ar 
koncentrētu taisnībogu sulu 

loti uzmanīgi, jo šis ir 
sprāgstošs savienojums!

K-kur ir 
izgudrojums?

Aizmirsti, Bruno! Tavs 
mākonis mums noderēs! 
_______ Ejam!_______

Sasper mani elektrods! Sprādziens 
radija patiesības gāzes mākoni! 

Man tas jāaptur!

HA! HĀ! Drīz mēs 
būsim visbiezākie 

blēži pasaulē!

Tu mums palīdzēsi 
aizstumt mākoni līdz 
Dakburgas bankai!

Mākonis laižas lejā! 
Droši vien gāze ir nedaudz 

■s__smagāka par gaisu! Beidz muldēt! 
Stum mākoni uz 
L banku!
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Nebiju iedomājies, ka patiesība 
varētu radīt tik lielu naidu un 

skaudību!
Lieliski! Mākonis ir 
tieši pie bankas'r  HA! HA! N 

Kāda pretīga 
cepure! j^Ak tad es esmuN 

plikpauris? Pasaki 
vēlreiz, ja pietiek 

L . veselības! S

,Un tieši virs baseina 
un policista! Tagad 

ī  vai nekad! *

Neaizmirstiet 
piesprādzēties, zēni!

Nu, kas jums 
padomā?

Mums?, Nekas,
kungs!

'M ē s  tikai 
gribējām..

V A Ā Ā Ā I

Jn k a s ^ ^  
ļ tas par jocīgu 
| mākoni? j

30





Ī 1 MIKIJS
LIELAIS PIEDZĪVOJUMS

Skaties, kur brauc!

c№ L  n ļ  gājēja dē|! j Nu ko, Sprukst, \J • - «
yy  \ [ r /  iļ pameklēsim kādu

Turi muti, taksistiņ! ~ w klusāku vietiņu?

\ v

• f t i  ? 1 rC 'f' - Vv
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Ir jau nakts, Sprukst! Vasaras vidū 
ir diezgan gaišas naktis! 1

Kāds miers! Līdz 
tuvākajam televizoram 

ir vismaz 100 jūdžu!

Jā! Palaidām garām Dimsonus, 
Mūzikas stundu un...

Ja gribi izklaidēties, paskaties, 
kas notiek tev acu priekšā!

Vasaras vidū vienmēr redzams 
meteorītu lietus!

Man likās, tu gribēji tikt 
prom no spilgtajām gaismām!

Nēē... Tās vienmēr sadeg 
Zemes atmosfērā!

Mikij! Esmu pārliecināts, ka viena 
zvaigzne nokrita tepat blakus!

Nāc, liksimies
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Piedodiet, kungs, jums nāksies iztikt 
ar šķīstošo kafiju bleķa krūzītē un 

ievārijuma maizīti!

Tagad derētu krūze maiga 
kapučīno ar bulciņām!

Ātrāk. Sprukst. 
velc peldbikses!

Ejam. es tev 
parādišu!

Redzi? Mūs gaida 
rita pelde!

Mikij! Es tikko redzēju 
i gigantisku spāri! 

Nopietni!
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Es neesmu sarāvies, Mikij! Tu -  tu esi šausmīgi 
izaudzis! -------------------------------------------------- -

Ei, Sprukst. tu esi sarāvies!

Tiešām! Esmu tikpat liels 
kā divstāvu māja!

Kā es tikšu 
atpakaļ telti?
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Knapi pēc 
stundas...

Sveikiņi, dok!

Apžēlin! Gaidiju 
kaut ko lielu, bet tu 
taču esi gandriz kā 

Godzilla!

Ko iesāksim, dok? Janeitralizē meteorīta 
iedarbība, kamēr vel kāds 

nav k|uvis gigantisks!



Lai izolētu meteoritu. pārklāsim to ar manis izgudrotu 
īpašu gumiju...

...bet vispirms mums jāuzvelk aizsargtērpi, lai būtu 
drošāk!

Jā... Laikam jau 
būs labāk turēties 

pa gabalu no 
sabiedrības...



Tagad neesmu, bet. kamēr to sasniegšu, 
jau būšu! r——^ ______-nT"-'

Uzspēlēsim bumbu, zēni?

Bravo Mikij.. 
tikai nemet!

Tā... Paldies dieviņam, ka tik daudz ko paņēmu Ildzi!
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Nu, re! Zemes dzīlēs 
drošībā!

Atvelc elpu! Tagad, kad meteorīts aizvākts, 
tev vajadzētu sākt sarauties!
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Tieši tā. kā teica doktors Atoms. Mikij! 
Tu esi par vel v/iAnn x  # -

metru sarāvies! /  \ /

Bet Atoms parūpējās par to. lai 
mums būtu visas modernās ierīces!

Pēc laba laika...

Jocīgi, vai ne? 
Atbraucu šurp. lai izbēgtu no 
modernās dzīves, bet tagad 

pēc tās traki ilgojos!______

Lieliski! Tas nozīmē, 
ka varēšu atgriezties 

Dakburgā pec... 
sešām nedēļām!

Man ir apnicis būt pie 
dabas krūts, man 
apnicis būt lielam!

Jā... Bet ja tu esi 20 metru \  \  
aarš. olatekrāna televizors I-----—ugarš. platekrāna televizors 
nemaz neliekas tik plats!
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Zudusi dzīve
Kā tu domā. kurš būtu spējigs aizdedzināt sērkociņu dinamīta 
fabrikā un uzbliezt gaisā gandrīz pusi Dakburgas? Protams, 
tikai Donalds! Tāpēc mūsu draugs devies uz tālu Āfrikas 
nostūri, kur viņu sagaida vēl satraucošāki piedzīvojumi.


