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Tulkojusi Eva Jansone





/  Es ari  neko nezinu! Kaimiņi 
| aizbrauca uz pilsētu, tāpēc 
l  es pieskatīju vinu dēlu!

Tiešām, viens 
pīrāgs pazudis! 

Kā tu zināji?



Zosulis bija paslēpies, lai apēstu pīrāgu! 
Tajā pašā laika kaimiņu dels, kurš bija 
palicis bez uzraudzības, uztaisīja veco 

“piesien-burkānu-zirgam-pie-pieres-lai- 
tas-izskgtitos - pēc - vienradža" joku!

Taču viņš aizmirsa aiz sevis 
aiztaisīt vārtiņus! Zirgs centās 
apēst burkānu, tāpēc izgāja 
ārā, sekodams burkānam!

.____  ____________ ✓

Elementān! Traips uz Zosuļa 
jakas, pēdas sniegā, sniegavīrs 
bez burkāna... un tā sauktais 

“vienradzis", kas klīst pa mežu!

Lielisks veikums. Daka kungs! 
Vēl divas atmaskošanas, un

j  jūs kļūsit par .-------------
Gada Atmaskotāju! ( a%,

Zosuli?
IĪIĪ1AAAA!

, Tajā pašā laikā Dak- 
burgas Eģiptoloģijas 

, muzejā notiek pavisam 
dīvainas lietas...

Satriecoši! Faraona Pī|anhamona 
dārgumu krājumi cels manu repu- 
I tāciju! Es k|0šu par Dakburgas 

izcilāko eģiptoloģijas pētnieku!

Iedomājieties -  tie vietējie 
mani brīdināja, lai nevedu 

dārgumus uz mājām! ļ 
^  Lāsts?! Hmm!

Arni! Man pēkšņi 
kļuva vēsi! B rrrr!

'  Vai tas būtu J 
aizvēsturisks gars?

Vai brīdinājum i 
i  bija patiesi?
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Kur ir 
mans 

asistents?
Aāāā! Tas ir lāsts, 

Rakniek! Lāsts!

Profesors Roberts Kapiņš? Viņu vajā 
faraona lāsts? Jā. izklausās smieklīgi!

Jā, dakter! Augsta 
temperatūra un 

briesmīgs drudzis!

šķiet, vajadzēs 
apciemot 

nabaga f 
V pro fesoru !/

Kur jūs sajutāt “ lāstu' 
profesori

Viņš to sajuta savā ofisā! Mēs esam 
aizslēguši ofisa durvis, taču, ja 
vēlaties, varam tās atslēgt...

.muzejā.

Lūdzu. > 
atslēdziet!.

Ejiet viens pats! Mēs 
neuzņemamies atbildību 

par jūsu drošību!

Vai drikst?

Par mani nebēdā, 
draudziņ!
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Kas tad tas? Es ari jūtu 
aukstumu, kas pārskrien 

pār muguru! Brrrr!

Tajā pašā laikā 
Knapa Makdaka 

naudas krātuvē...

Profesors Kapiņš aizmirsa aiztaisīt logu.
pa kuru pūta auksts caurvējš! 

«  Profesors ir 
pastrādāts, MgEZjfMI  vienkārši 
i kungs! Vēl J j / i ļ  apaukstējies!

Iebrucēji!

Cik apkau
nojoši!

Izcili pastrādāts, 
t Daka kungs! Vēl^ 

viena atmas
košana!



Redzat, zēni? Maģija ir bezpalīdzīga 
bez saviem spoguļiem, dūmu aizsegiem

triku virvēm!

Kā tu uzdrošinies 
apgalvot, ka neesmu 
īsta burve, dumiķi?!

m
SST/l

Tu esi aizmirsis visas viņas 
iepriekšējās 
burvestības? 
Tas var būt 

bīstami!

Ha! Zinātniski nepamatotas teorijas un 
aizdomīgas halucinācijas! Kā redzams, tā 

nabaga tumsone 
nav burve!



Vēlāk Vezuva 
kalnā... Aāāāāāāāāā! Vai tev bija veik

smīgs ceļojums?
Nekad neviens nav mani tā 
pazemojis! Lai nu kurš, bet 
Knapa stulbais māsasdēls 
uztaisīja mani par pilnīgu 

mu|ķi! Man jāatriebjas!

Ķērk!
.Uzmanīgāk!

Kaut ko 
izdomāšu, 

cā|smadzene!

Hmmm! šo zizli es nopirku raganu krāmu tirdziņā! 
Es to izmantoju kā grāmatzimi, taču nekad

iepnekš nebiju i--------
r-ar? i,iri ;ocĶ|as

Vai varētu
būt...?

Urrāā! Šis zizlis ir piederējis leģendārajai viltīgajai 
raoanai Cirkai -  tas var 

pārvērst cilvēkus 
v------------------ dzīvniekos!

Ha-ha-ha-ha! Kas tā par ņirgšanu?

'  Vai mums N 
vajadzētu ziņot 

Makdaka 
S.kungam? J
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Ļoti iespaidīgs šovs. kundze, vai jūs. lūdzu, 
neatklātu, kā jums šie triki izdodas?

Un tā Maģija tonakt 
vakariņoja viena. Viņa 

izbaudīja grezno banketu, 
ko bija sarikojuši skeptiķi 
šajā ziemas vakarā, kad 

burvestības uzveica zinātni..
c

vPv îr
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Aāāāāā! Kāpēc tu tā dan? 
Es nemaz nebiju aizmidzis! 

Es tikai centos apmuļķot 
zagļus!

Nē, jebkurš, tikai ne tu!Labi apmācītu 
ekspertu komanda?
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Man tikai jāuzstāda 
minikamera pie 
jūsu monētas...

.. .un jūs varēsit to novērot \  Un tas visu dienu 
ik sekundi šajā mazajā ļ nedzers sodas 

ekrāninā! J  ūdeni!



Cik svētiga dieniņa! Varu no \  
šejienes pieskatīt savu monētu - 1  

tā ir pilnīgā drošībā! J
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Nekad vairs neizlaidīšu 
monētu no ro...

Es nokavēšu 
autobusu!
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Vēl viens solis, un veiksmes 
monēta būs tur iekšā!

Paej malā no 
notekcaurules!
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Ko es dzirdu? 
Veiksmes monēta?

Nē, ne! Tā ir 
mana monēta! Ei! Tu saproti, ko tu grūd?
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Bet policista kungs, jūs nesaprotat? Ta ir mana 
veiksmes monēta! Souk! Šņuk! Pirmā paša pelnitā 

monēta! Tā ir mans vislielākais dārgums!
Bez šis monētas es neesmu nekas!
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MIKIJS
B U RVJU

TRIKI

Nolādēts! Es taču teicu 
abrakadabra! T e v is ^ — 

vairs nav! TTft t
Abrakadabra! 

Tevis vairs nav!
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Deizij. vai tu negribi 
aizbraukt 

pamakšķerēt?
lo ti gribu, Donald! 

Vismaz mēs kaut ko 
daritu kopā!

Aizejiet pie 
Bruno, varbūt 

viņam vajadzīga 
palīdzība! -

Turklāt mana > 
laiva visiem pieciem 

būs par mazu! j



Aiziet! )  - L

\ f  Uzmanīgi!
|  l  Neiekrīti ūdeni!

I j/

| p ^ |

32



BRUNO
BEZBREMZE

IZGUDROJUMU
R A D ĪTĀ JS
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Paskat, kas par rindu! 
Deizijas bizness iet no rokas!

Nākamajā
dienā...

Es esmu Bruno Bezbrem- 
ze, izgudrotājs! Vismaz 

—— kādreiz biju... ____

u krēms! 
Deizij!

Paldies! Pastāsti to 
savām draudzenēm!
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notika kaut kas dīvains! Es klausījos 
savu atskaņotāju, un šķiet, manas 
izgudrotājas spējas ir pazudušas!
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Labi. ka piezvanīji man! Skrēju uzreiz. tikITdz 
izdzirdēju tavu nabaga savārgušo balsi!

Gripas epidēmija 
pieveikusi 

nabaga Mikiju —

Paldies, Minnij! Es jūtos 
vienkārši šausmīgi!

MIKIJS
DAKTERE MINNIJA
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Karsta vanna 
būtu tieši laikā!Grāmatā teikts, ka tev ir 

šnaidera sindroms! Tur rakstīts, 
ka tu nekādā gadījumā nedrīksti 

aizmigt! Tev vajadzīga vanna 
un daudz, daudz kafijas! ģ

Tu vannosies kafijā! Lai panāktu lielāku efektu, 
tai jābūt ledus kafijai!

Tev tā nebūs jādzer, 
muļķīt!Bet dzert daudz kafijas 

gan nav veselīgi!

Es taču esmu pidžamā!

Ko? Mosties, Mikij! 
Tavs drudzis uzsildijis kafiju!
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Tu uzvarēji, Huk! Tev nepavisam nav labi!  ̂
Paskatīšos, kas par lietu -

Minnij! Man pa«* simptomiem
volejbols! I  nācis klāt delīrijs!

Te rakstīts, ka tev ir 
Mangustu malārija! Aizskriešu 
pēc īstajām zālēm! Nekusties!

Bet protams!

Cik jauki ir sēdēt pie televizora, 
nevis gulēt sasaidētas kafijas baj|ā!
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Tā ir Klarabella! Prasa tevi! Hmmm! Klarabella, tu pārāk aizdomīgi 
izklausies pēc Horācija!

Klarabella?

Esmu pārāk slims, lai kaut kur 
brauktu! Varbūt viņa 

neieskatīsies mašīnā!
Minnija grib tikai labu, taču man 

vajag nosnausties! Šis ir vienīgais 
veids, kā to izdarīt!

Liec mierā mašīnu! Tu vari nomirt, ja neiesi 
________^  atpakaļ istabā!

Ai, sveika! Es tikai 
gribēju pārliecināties, ka 
ar mašīnu viss ir kārtībā!
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