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Neesmu
ieinteresēts!

Nu labi! 
Trīskāršu!Atceraties vāzi, ko nopirkāt krāmu tirdziņā?

^ ________ Es par to došu divkāršu
~ summu! a

Divkāršu?

Es to nepārdošu, 
kamēr nebūšu noskaid- 
. rojis isto cenu!

Ei! Kāpēc tu nepieņēmi tik labu piedāvājumu?

Ja viņš bija gatavs tik daudz 
maksāt, tad vāze ir —■

daudz, daudz / v S f p j f  
vērtīgāka! /1 £

Nē. Ērl! Tas nebija "neatvairāms 
piedāvājums"! Tagad mums 
nāksies izmantot sāpigākas 

metodes!
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Esmu pārliecināts, ka 
tēvocis aizvilka aizkarus, 

kad gājām prom!

Viņa roka 
iesprūdusi 

kausā!

Sasodītā velna 
padarīšana! Tu, stulbais 
spaini! Beidziet, tas jau 

k|ūst smieklīgi!
B-bet priekšniek! Jums nav 

jābrauc šurp! Mēs tūlīt 
pat visu nokārtosim!



Hik! Izskatās pēc ista gangstera! Un mani zēni ir mājā!
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Nav viegli, bet es taču 
nevaru vienkārši ieskriet 

pa durvīm!

Skrienam! 
Skaņa nāca 
no augšas!

Veči, jūs 
dzirdējāt?

Man kaut kā jātiek 
fidz gu/amistabas 

telefonam un jāizsauc 
policija!
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Un kâ bùtu ar 
motorzāģi?Es atradu 

metālzāģi un 
knaibles'

Vai šo 
lodlampu?
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SU Ņ A P U IK A S
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Protams! Šis krokodils pirms kāda 
laika dzīvojās pa Dakburgas 

n o te kca u ru lē m !___

Viņam ir milzīga apetite! 
Varbūt viņš grib cepumiņu? 

Es viņa vietā gribētu! .

i  Ikviens no šiem muļķiem ir samaksājis par ieeju! 
\  Tas nekas, ka nevaram apzagt banku... jo 

mēs varam apzagt zoodārzu!
Ei, tu... 
Izbeidz!

AIZLItfiTS
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Pagaidām iet kā pa sviestu! Pat bērns ar aiz 
^sietām  acim varētu atmūķēt tādu slēdzeni! 

— ^  Ķersimies pie seifa...! 
es

naud~!

1

Vispirms mēs 
klusiņām atmūķē- 

sim slēdzeni...

[ Labi! Tas ir vecais 
seifs! Šim modelim 

atliek tikai pakutināt 
slēdzeni, un durvis 

pašas atvērsies! 
Tīrais sikums!

šķiet, ārā kaut 
kas nograbēja! 
y Labāk iešu 

paskatīties!

He-he! Ka atņemt 
mazulim konfekti!
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Tas būtu ļaunāk 
par spīdzināšanu 1 
r pret veco nabaga 
, īgņu! >

Atver muti! 
He-he!

Paskatīšos, vai 
puišiem viss 

I  kārtībā!
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Uz slēptuvi! 
Tur saskaitīsim 

ķērienu!

Tas nebūs pārāk 
ilgi! Uff!

* Lūdzu, 
pasteidzieties! . 

Un paņemiet (īdzi 
^oodārza uzraugu 
Z- ar tiklu! ^

Tev tiešām vairs 
nav cepumiņu?

21



BRUNO
BEZBREMZE
T O R A  PAŅ ĒM IEN S

š ī mazā viltībiņa liks kustēties 
putnu biedēkļa rokām!

lespraucfišu kontaktdakšu, un 
viss būs kārtībā!

Tā! Pat vecais Melnis domās, 
ka tas puika ir dzīvs!
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To izdarīja 
vecais Melnis!
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UZ TIKSANOS 
PĪĻU APRIŅĶĪ
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Saņem, tu, mātes dabas 
lielākā kļūda!

Viņš atkal 
murgo!
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Ehh! Labi, 
Džoni!

RRRRRRi



Sagrāb lapas! Tā. lai es 
neredzētu nevienu lapiņu 
^  saprati? PRRRI

Hmm! Kokam nokaltis viens zars 
ar lapām! Ja tagad to nozāģēšu, 

vēlāk būs mazāk 
A  nobirušu lapu! r-£

Es tev dodu pēdējo 
ir spainis ar mēslojumu! 
to uz puķēm!

Kusties!
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Uzmanīgi! Vēl viens 
negadijums, un Džonis 
^  tiešām.., ___

.būs nikns!

RRR! Tagad es zinu, ka tu to dari 
ar nodomu, Dak! Tu par to 

~ c \  samaksāsi! r p ~—

Ha! Šķiet, 
viņam pietika!

Skatos, jūsu 
tēvocis sekojis 
manam pado- 

. mam! >

Jā. dakter! 
Kopš...

...viņš šopēcpus- 
dien jauki izturējās 

pret Džoņa kungu...

...viņam ir 
tikai skaisti 

sapņi!



M IKIJS
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Labāk aizvedīsim tevi pie 
veterinārārsta, lai kārtīgi

Debestiņ! Paskat, cik daudz 
zvēriņu gaida ārsta apskati! Ārsts 
. droši vien ir loti aizņemts! /
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šā mazufīša plaušas ir 
liras kā stikliņš! Nekādu 

aizsprostojuma r - j c -  
pazimju!

.HRRUMMP!
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f  Pluto! Kur tu skriesi' 
l  Tā ir tikai sīciņa, 

smalcina adatiņa

Pluto! Nāc atpakaļ un AAŪŪŪ!~*?
iem zāles kā virs... Ēē! J  \

Vaidieniņ! Mans 
izmisušais suņuks 

nobiedēja visus zvērus 
uzgaidāmajā telpā! »

AAŪŪŪOl

Ķ ē ē RRRKJ

ŅAAAŪŪOŪ!
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Uzmanies!

Izskatās, ka tu 
viņu pārbiedēji 

līdz nāvei!

Tu redzēji? Es trenējos 
šķēpmešanā, un tas plušķis 
, izskrēja pašā laukuma

vidū! T

42



Es zinu. Ka tu esi te, Pluto! 
Esi labs suns -  nāc ārā, es 

tevi aizvedišu atpakaļ 
pie veterinārārsta!

Pēc 
briti ņa.

BRRRI Gribi vai negribi, 
tu tik un tā dabūsi 

to poti!

Nesaprotu, kāpēc tu baidies 
no mazas adatiņas?

Tas ir tīrais sīkums!

Visas, 
izņemot šo!

Sasodits! Kur 
ir tas stūrgal- 
» vigais suns? J

Uzcel to uz kuģa un 
gatavojies pamest 

krastu! r r r t

Kuģis tūlit brauks jūrā! 
Kastes jau iekrautas?

Hrmp! Pluto cenšas izlocīties! 
Noteikti tūlīt viņu atradišu!

Nemaz
neceri,
Mikij!
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Nespēju noticēt, ka mans 
labākais draugs mani pametis 
uz visiem laikiem! Vairs nezinu, 
r -v  kur meklēt! (

No Pluto nav 
ne vēsts! Stundām ilgi 

esmu pārmeklējis 
visu apkārtni!

Man jāpieņem fakts, ka -  ^  
šņurk! -  vairs nekad neredzēšu 

savu suņuku! j

Vai braukšu? 
Joboooo! Cik ātri 
vien spēšu! r-

^  Tiklīdz kuģis bija 
piestājis, es pamanīju 
suni un izlasīju jūsu 
vārdu un adresi uz

--------------- ----------------- ^
Vai tur Mikijs? Labas 

ziņas, kungs! Jūsu suns
Es esmu Porto Gordo 

iecirkņa galvenais inspektors! 
Jūsu medibu sunim kaut kā 

S izdevies ar kuģi atceļot 
V. pie mums!

vai brauksiet 
viņam pakal?
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Pēc 
12 stundu 
lidmašīnas
lidojuma—

Re. Kur mans vecais 
draugs! Vaidiemņ! Kā 

es priecājos tevi redzēt. 
^  Pluto!

Protams, 
draugs! 
Te būs!

Vienu mirKlīti. MiKija kungs! Ieejot 
pa šim durvim. jūs oficiāli būsit Porto Gordo! 

Man jāpārbauda jūsu pase!

Visiem mūsu valsts apmeklētājiem 
pašu drošībai jāsaņem

dažas potes!

Kungs? Tie būs tikai daži sīciņi, smalcini 
dūrieniņi! Tiešām! Tīrais sikums!
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Atkal
jauni 

kom iksi!

Katra jaunā mežsusura mūža sapnis ir atrast Mežsusuru rokasgrāmatas 
pazudušo lapu, kurā aprakstīta izcili garšīga kakao recepte, tāpēc Tiks, Tiks un 
Triks dodas satraucošā un bīstamā pārgājienā. Mūsu draugi drosmīgi šķērso 
Ripojošo akmeņu ieleju. Nāves ūdenskritumu un Plūstošo smilšu purvu...


