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“Kad mēs viņam piedāvājām pievienoties mums, 
vajāšana beidzās un mēs k|uvām labi draugir

'Nu, mēs un Deizija par tevi 
rūpējamies!"

“Pie Džona 
neviens pat 

neiet ciemos! 
Viņš noteikti ir 
ļoti v ientuli"



Bet Džonim Ir darbs! Viņš raksta scenāriju 
jaunam TV komēdiju seriālam!

Jāskatās patiesībai acfs -  es nevarētu neko iz
domāt, pat ja no tā būtu atkarīga mana dzīvība!

Es nedrīkstu Donaldam atklāt 
patiesību! Jau jānodod nākamā 

epizode, taču man nav 
ne mazākās idejas!

Nākamajā
№ . . .

ko es darītu, Džonīs domā, ka kašķējos! Bet. 
zēniem ir taisnība, viņš nomierināsies, tikfīdz
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Atzīmēšu dažus darba piedāvājumus ļaunajā 
“Dienas Pēkšķi7  "Zooveikala priekšnieka palīgs" 

Džonis to varētu...

Varbūt viņš nevar at
ļauties abonēt avīzes, 

tā kā viņam nav darba?

rCW ! '— j

Esmu ievērojis, ka avižzens 
katru rītu paskrien garām  

Džoņa mājai!
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Kaut ko smieklīgu! 
Varu saderēt -  tas būs 

saistīts ar papīru!

Nu? Nu?! Ka te 
patīk šie āboli, 
es gribēju teikt, 

papīri?

Es esmu tavs draugs! Sāda uzvedība 
nav veselīga! Mana dzīve 

nav biogrāfijas vērta, 
draugs!

Ja es būtu tavā vietā, 
atcerētos, ka katram 

mākonim ir zelta maliņa! 
Ja es kaut kā varu 

palīdzēt...

Es... Tas ir loti laipni.. 
Šķiet, es...

Es..

Te atkal Pēteris! 
Tavs redaktors ir 

izmisumā!

Mēs jau liekam deko-1 
rācijas, vecais! Kāpēc 

tāda kavēšanās?

Kas tad tas? “Hiksvilas Vēstnesis"? Un tas noteikti ir viņa radinieks! Aha! 
Viņam ir ģimene Hiksvilā!

JAUNS SUKRREKORDS! D/tMBO 
DŽONIS RUNĀ UN SPĒLĒ BANDŽO 

APSTĀJAS
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Viņš nekad nebrauc ciemā, un. kad es zvan’, 
saruna mistiski pārtrūkst! Protams, es teiktu -  

mēs ir loti tuvi!

Man šķiet, viņu vajā neveiksmes! Esmu 
pārliecināts, ka jūsu vizīte viņu iepriecinātu!

Tikai nesakiet viņam, 
ka es zvanīju!

T-tēvoci Džimbo?
Pie velna, kā , 

^ __ tu...?!? A

Heijā! 
Vaidie', 

cik labi tev' 
atkal satikt, 
brāļadēls!

Ir iemesls, kāpēc tu mani neesi redzējis! 
Nevaru ciest savus pāķu radiniekus! Visu 

mūžu esmu slēpies no šiem laudiml

laikos! n  Man nāk atrauga!
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Viņš šķiet jauks un 
draudzīgs cilvēks! Jau 

sākuši dziedāt!

Zini. es spēlēj’ bandžo 
un runāj' sešas dienas 
pēc kārtas un ne reizi 

neapstājos!

Pat režisora Pētera balss 
būtu patīkama pārmaiņa!

Piedodiet par taucējumu, 
draugi, mēs filmēsim rit, 

vai ari galvas ripos!

Džoni? Te Eds, tavs redaktors! 
Piedod, ka nevarēju ilgāk 

tevi piesegt!

Tu droši 
vien 

dzirdēji?  ̂
Tev ir laiks 

lidz rītdienai!

Mēs ar dažiem

Ja vien neviens 
nespēlēs 

] bandžo... ,

Ko viņš teica, tēvoci? 
Viņš meklē kašķi, 

vai ne?

Lūūūdzu. saki, ka 
viņš meklē kašķi!

.viņš stāv visu laiku pte aizkariem, lai redzēt', ko 
tu dari! Man gan šķiet, ka bandžo viņu 

uzmundrināja!

šķiet, tevi piemeklējus
rakstnieka krize! Varbūt I draugiem
tev vajadzētu paņemt \  rīkojam

atvaļinājumu? f  pikniku! Gribi
I t i ļ l f c V ; , ^--------- \ p p m  pievienoties? Tas gan ir labi!

Vaidieniņ! Tavs kaimiņš ir jaukākais puika šajā pusē! 
Liec viņu mierā!

Mums ir jāizpriecājas! Šķiet, mani pārņem 
dziesma!
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Tava otra māsīca Anniņa un Zelmas tante! Jānis un trakais 
Alberts... neviens no viņiem nav bijuš’ pilsēta!

Gribēj' braukt piknikā? 
Tīri laba doma!

T-tdvoci!
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šķiet, mani pārņem dziesma!

PRRRR!Tu teici kaut ko 
par lapām?
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Sveikas, dāmas! 
Jūs droši vien šo 

pēcpusdien iesit uz 
dārzeņu izstādi!

Bet šķiet, ka izstāde nebūs 
diez ko veiksmīga! Huk!

Katru gadu ar lepnumu 
esam piedāvājušas publikai 
labāko starptautiskā līmeņa 
izklaidi, lai padarītu intere- 

L s a n t ā k u  dārzeņu 
^ *7 T ) izstādi... J  '
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Man ir daudz labāka doma! 
Es varētu izklaidēt publiku 

šā gada kluba dārzeņu 
izstādē!
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Ha! Varu iedomāties -  
UEUSKAIS DAKINI 
izpilda šos burvigos 

brīnumus!

Te būs mani triki!
Gadiem ilgi 

neesmu vilcis ārā 
šo kasti!

Hm! Šajos trikos nav nekā izcila un 
sensacionāla! Varbūt es apsolīju 

vairāk nekā spēju dot!

Deizija mani ienīdis, ja negūšu panākumus! Hmp! 
Man jāizgudro kaut kas sensacionāls... Jāpadomā, 

jāpadomā, jāpadomā...

IZGUDROT! PROTAMS! Man ir vajadzīgs 
izgudrotājs, kas man izgudrotu oriģinālu 

triku!
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Tā nu tas ir, Bruno! Ja lidz šis 
pēcpusdienas šovam man nebūs 
sensacionāls triks, varu atvadities 

no pasaules!

17



...cepure raidis neredzamu 
staru, kas fokusējas uz 

visiem apkārtnē esošajiem^ 
trušiem un teleportē 

tos uz cepuri!

Vienkārši nospied 
pogu...

Tūfīt 
nodemonstrēšu! 

Redzi trusi?

.trusis pazūd.
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Kas par pūli! Un viņas visas gaida mani!
SOVA LABĀKIE

VISLIELĀKAIS! \ KABACIS
VISCIETĀKAIS
MĀRRUTKS

Un te  viņš ir -  mūsu starptautiskās klases 
burvju mākslinieks, kura uzstāšanās 

piepildīs ikgadējo šovu!
S a g a id īs im l/Inu
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Pēc 15 garlaicīgām un loti 
amatieri skām minūtēm...

Es taču teicu, ka mans 
triks ir sensacionāls, 

dāmas! Es izvilkšu trusi, 
turot cepuri rokās! LnJ

M l
Jtfl

i  Ēm»
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Truši ir visbriesmīgākie 
radījumi, protams -  

pēc vīriešiem! Māsas, 
mums ir tikai viena 

iespēja!

HMK! Man bija tāda 
nojauta, ka kaut kas 

noies greizi!
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M IK IJS
TĀ-ĀDA 

ZIVS!
Uzmanies.

Sprukst!
Auklas

sapinušās!

Sprukst! 
Tev viss 
kārtībā?

Sprukst, mēs 
esam krastā! ļ  
Tagad vari A  
laist va|ā! wL

PIRMĀ VIETA .
ZVEJAS. \ 

SACENSĪBAS \
KOftM KU I UO h|

NMA mio ?OC U
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H AI JA  VATA
ĻAUNAIS GARS
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Tad tie var būt jebkur! 
____ _ Hik! Pat...Vai! Tātad ļaunie gari ir isti?! 

Es vienmēr domāju, ka tie  ir 
^  tikai pasaku izgudrojumi!

Saulpuķlt! Visi -  
glābjas, kas var!

B-b-bet vai tad tu 
nesaproti?

Glāb savu dzīvību! Mežā ir ļaunie gari! Apstājies, Haijavata! 
Laid mani v a ļā ! / -

Vai! Manas 
mellenes!

Neesi tik bērnišķīgs! ļaun o garu 
nemaz nav! Labāk palīdzi man salasīt 

-  — , mellenes!

.varbūt tas ir tas pats radījums, kas mežā 
man iesita ar koku un lika tētim

izliet krāsu! .  —
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Nevainojami, 
i vai ne?

Tas ļaunais gars var sagādāt nopietnas 
problēmas! Varbūt pat izjaukt 

■— > visus svētkus!

Varu saderēt, ka viņas man 
neticēs, tāpat kā Saulpuķīte!

Bet es to nepieļaušu! Aizbaidīšu to nekrietno, 
ļauno garu tāpat r  
kā tētis ar rituālu 1 

stabiem! J A

Es pasargāšu 
savus (audis!

Oho! š i maska ir tikpat 
briesmiga kā tēta rituālu 

•----------] stabi!

Hmm! Diez kur 
ļaunais gars varētu 

slēpties?

Iespējams, ka 
jebkur, kur var 

nodarīt ļaunumu!

Kā tad, Apalit, vismaz 
■—  lidz brīdim, kad - 

tiks pasniegti! J

Ejiet uzmanīgi, meitenes! Mēs taču 
gribam, lai visi ēdieni paliktu traukos!
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Velns lai parauj! Uzmanīgi!.VA U -V A U ! ĻAUNAIS 
GARS, TIŠSSŠŠ! >

Haijavata, tu, 
palaidni!

Rrr! Ķeriet viņu! Pēc tam ari paskaidrosi!

Nē. pagaidiet! 
Es varu 

paskaidrot!

Laikam pagāja ilgs laiks, 
kamēr saliki smilšu mozaiku! Jā! Bet tā 

apturēs ļaunos.
Piedodiet!

Apstājieties! Kas tas par traci?

Nejaujiet 
viņam aizbēgt!

To zēnu apsēdis 
ļaunais gars!

Viņš izjauks 
mūsu svētkus!



Haijavata, tie ir nopietni apvainojumi! 
Ko tu par to teiksi?

Taču es sāku apšaubīt 
šos paņēmienus -  šķiet, tie 

V nedarbojas!

Goda vārds, tet, es 
tikai centos aizbaidit 

ļauno gani!

Ja nu mēs visu darītu otrādi?

Šis briesmīgās sejas, šķiet, vairāk 
pievelk ļaunos garus, nevis tos atbaida!

Laikam tev bija taisnība, 
Haijavata! šie rituālu stabi 

ir daudz piemērotāka 
sabiedrība laimīgiem 

svētkiem! v

Jā. tēti! Lai turētu pa gabalu 
► ļaunos garus, vajadzīgi J 

labie gari! |

35



Moro klints ir tik iespaidīga! 
To mēdz saukt par Klusā 
okeāna Gibraltāru! Nav 

nekāds brīnums!

Atvaļinājuma laikā 
Mikijs izbauda skaistos 

skatus, ko sniedz 
gleznainā pilsēta 

Morobeja...
Oho! Cik daudz putnu! 

T-tie lido šurp!

M IK IJS
TRAKUM S AR PUTNIEM
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Vaidieniņ!
Uzmanieties!

Šķiet, viņi gribēja 
noknābt katru manu 

žaketes podziņu! Biju tik 
apjukusi, ka nokritu zemē!

Mani sauc Hetija Vistkāja! Un es 
iesaku paslēpties! š ie  radījumi mēdz 

izspēlēt diezgan nežēlīgus jokus!

Kāpēc putni uzbrūk, Hetij? 
Tu man neiestāstisi, ka 
tā ir dabiska uzvediba!

Diez vai! Esmu pētījusi Morobejas 
dabu gadiem ilgi! Pēdējā laikā nav 

notikušas nekādas izmaiņas!

Tad paliek tikai 
viena iespēja...

Kāds viņus 
apmācījis!

Smieklīgi! Kā kāds '  
varētu apmācit tik daudz 

savvaļas putnu?
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Skaties! 
Spārnotie draugi atkāpjas!

Es jums saku, tie putni 
nes briesmas! Viņiem ir 
ļaunprātīga domāšana!

Skriesim uz to ēstuvi, 
pirms viņi atgriezušies!

Mēs tiem esam ienaidnieki! Iespē
jams, nākamreiz viņi salauzīs

antenu! Tad mēs vairs nevarēsim
Kas ir tas lielais 
runātājs, Hetij?

Tas ir Freds Dižmute! « /  Fredam varētu būt 
radio zellis, v ie tē -ta is n īb a !  Tie putni 

. nospēra manu

Taču, turpinot savus uzlidojumus, vi 
var sagādāt mums daudz raižu! 

Paskaties, kas te rakstīts!

/  Morobeju apciemos Panakas pašā! 
ļ Viņš vienmēr nesa slaveno Rožsārto rubīnu pie 
y  sava turbāna! Viņa jahta noenkurosies 

krastmalā!
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Acīmredzot viņš 
dodas sadraudzības 

vizītēs gar visu

Skaties. Hetij! Ta ir 
pašā jahta! Tieši 

kā ieplānots!

Sadraudziba būs vējā, 
tiklīdz atgriezīsies putni!

------------------------- T
Pārķersim jahtu, 

ātri!

Rrrr! Mums nekādi neizdosies 
brīdināt pašā. ja tas glumiķis 

mūs aizturēs!

Tad mums jātiek \  
viņam apkārt! \  

Nav neatrisināmu ļ 
problēmu! J

Tev taisniba. Hetij! Es sapratu! 
Lai to paveiktu, mums vajadzīgs 

īstais aprīkojums!
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Rubins! Aizsedziet to! 
Es jums palīdzēšu!

Hik! Vispirms putni! Tad 
lidojoša pele! Es jūku prātā!

Fūū! Ļaunākais ir 
aiz muguras... 

man šķiet! .

Ko tas viss nozīmē?

f  Gulieties!
Nekustieties! 

Vismaz lidz bridim. 
kad beigsies 
uzlidojums! >



Klausieties! 
Tur kaut kas 

notiek! Skriešu 
V  paskatīties!



Mikijs tur doto 
solijumu... v

Kur es esmu iepinies? šis cietais 
granīta milzenis ir īsts izaicinājums! 

Neviens saprātīgs radījums tajā 
nekāptu...
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Kur tas ir? Tam  tepat kaut kur jābūt...

Tā, tā! Freds Dižmute! Vietējais 
‘‘ķertais’’ izgudrotājs! Pieņemu, ka 

V viņš meklē medaljonu!
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Šokējošais stāsts

Nav jau nekas jauns -  Donalds atkal savārījis ziepes Dakburgā 
un ir spiests pārcelties uz dzīvi džungļos pie Amazones. Taču 
izrādās, ka ari džungļos ir jāmaksā par elektribu! Kur dabūt 
elektrību? Protams -  no elektriskajām zivīm!


