




MIKUS UN SPRUKSTS 
a t g a d īju m s  a r  v a ļ ie m

Paveries, Mikij, 
ko vētra nodarījusi!

Naktī - pcDakburga ir plosījusies
viesulvetra un visu 
pamatīgi izpostījusi

Ja, m ū s īT ^ B  
Ķ  Dakburga bija \  
tik mierīga un laimīga] 
pilsēta! S ī viesuļvētrai 
k noteikti nak no 
fv^-^okeana

PStoTU.

Tas nozīme, kapaša_piekrastē \  
ta plosījusies ar vel Jielaku joni? J M

W  Beidzot esam ļJZ/MIKIJS&
§L pie telefona! J / * spruksts
( 7 -̂ y m Š m \PRIVĀTDFTFKTiVI

Protams, šef O ’Hara! 
Es zinu, kur atrodas 

Brakpointa! 
Mēs ar Sprukstutūlii; 

v dodamies ceļa! J

jS Policijā saņemta sūdzība 
/no slavena profesora Amonites, kurš 
vada Jūras Pētniecības Laboratoriju!

Tā atrodas pašā piekrastē!
Viņš apgalvo, ka pagājušajā 
V naktī kaitnieki tīšām 

^satracinājušivēju*-^vi

r  Bet mūsu šefs 
uzskata, ka vainīga 
ir tikai viesulvetra! 

Ko tu sacītu, ja mes 
paši aizbrauktu un 

jv visu pārbaudītu?«

Būtu interesanti paskatīties, 
ko šī stihija pastrādājusi . 

piekrastē!
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Drīz
vien

Ārprāts, kaut ko tādu 
ar izdarīt tikai viesuļvetra! Beidzot 

esam klat! f// BRAKPOINTAS 
W R A S  PĒTNIECĪBAI 
fXlMQKATORllA

Esiet sveicināts

iu  taču man piekritīsi 
jaunais cilvēk -  

to visu nevar izpostīt 
^viena vienīga v ē tra !.

To saka mans 
zinātnieka prāts, Mikij! Ļauj, Mikij, 

es izstāstīšu visu pēc kārtas!
Pagājušās nakts \-----------

vidu... J

¥  Bet kādēļ esat 
feņemis galva domu 
par kaitniecību,

L  profesor? Ā

.. .kad vētra bija sasniegusi 
kulmināciju^ es izgāju no savas 

dzīvojamas mājas, kura, tāpat kā 
laboratorija, vel bija vētras neskarta

.^.es gribēju piesiet laivu 
tuvāk krastam, lai to neaizpustu 

vējš! (--------— —  ,



un iezvēla man pa galvu tā, ka paliku 
guļot bez samaņas. Pats nezinu, 

cik ilgi ta biju nogulējis...

Bet; profesor, 
f  es tomēr nesaprotu 

B  kadeļ esat tik pārliecināts 
par kaitniecību!

_ Tādēļ, ka šeit jr Brakpointas laboratorija, 
speciāli iebūvēta klinti, lai pat stiprākā vētra 

to neskartu.

Uh-uhūū!



Tas ir kaitnieku roku 
darbs! Tagad redzat,
. kā tas viss noticis!'

V  Palīdziet 
1 taču 
L  kāds!

Ak tu posts 
Sprukst! <

Ātri, gulieties!



^ K o  jūs tagad domājat 
darīt? Jusu rīcībā ir 

v mūsu mašīna!

Pateicos! Es došos 
uz Klinšu aizu! Ta ir 

tuvēja ostas pilsēta! 
Palikšu tur, līdz man 

izdosies kaut ko 
.  ____ noskaidrot!



Tas nozīmē, 
ka viņus kāds 
^  komandē!

Vuī-m ! Bu iii! Vaļu nogalinātāju t 
sašķaidīja musu dārgo jahtu 

_______ gabalu gabalos!______

Tsssk! 
ai viņi murgo? He!

Tieši no tā es visvairāk baidījos! 
Kads nozadzis manu signālu vārdnīcu

- i un tagad to izmanto, lai pastradatu 
tbargus noziegumus! ^

Kas gan notiks, ja zagļi šaja valoda 
sāks komandēt visus vaļus?

nekādā gadījumā 
nedrīkstpieļaut! 
Noteikti jabut 

kādai izejai, jo 
tagad mēs zinām, 
kkadu spēlīti viņi
■  —  S P filfil ^

S/"  Kaptein, vai viesnīcā 
pēdējā laikā nav mitinājušies 
vķādi aizdomīgi svešinieki?^ 
e r - — n —i / i t * ' -■ ztrzfTU

^  Jā, ja, 
tagad es atceros!

Bija ienākuši trīs drūmi tipini! Divi paresni 
un viens tievs! Es dzirdēju, kā vini viens otru 

■ i m ii sauca par Peti un Rupekli

(Vruršš!)

FEs varētu jūs paņemt uz sava tralera 
un palīdzēt notvert tos neliešus! 

Jau kopš bērnības šai piekrastē 
^ ______pazīstu katru collu! _

r Melnais Pete un kapteinis Hū, Mikij, 
Rupeklis! Un varu likt galvu ķīlā/ manai komandai 
ka garais, tievais _  r-"7 vini sagādājuši 

^  ir BēgulisJ y  , \  \  ne mazums
\\ galvassāpes!

r  Tieši jus, 
kaptein, 
esat mums 

^vajadzīgs]

l /



Skaties, Melnais Pete! 
Mums dzenas pakaļ! 

Turklāt tie ir Mikijs un 
______ Spruksts! ^

Hu-uhu! Beidzot varēsim uz visiem  
laikiem tikt vaļa no šīs uzbāzīgās peles.

lesledz signālus, .
b. Rupekli! *1

īsu draugi sadzina 
jas  zagļiem -

Nepagāja ilgs
Vuivun!

y  Musu minūtes ir skaitītas! \  K 
Ar signālu palīdzību tie riebekļi mm 

var likt maniem mīļajiem drau g iem ^ļi
darīt visu, kas vien _________ -<T  ' ■

•s ^ ienāk prā t § ! ^ Xh_hāh! Kā es ^  
vēlētos, lai vaļi ■  

i l r M »  peldētu atpakaļ M 
un pārmācītu i I  

m t iMH>iPM fc '.l^^šo s  neliešusLf _

(VAĀKS!)
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BRUNO BEZBREMZE
ATGADĪJUMS AR NAUDU

_____
_Hi-hi-ho!

Ir pienācis laiks doties naudas vanna! 
Ak, dievs, ka man patīk plunčāties 

šai brīnišķīgajā čaukstoņa, kas skan līdzīgi 
maziem zvaniņiem!

Puff—fūff!
Kaut kas nav kartība! 

Tā smaržo briesmīgi!
Uh-uff! Es dievinu valdzinošo naudas aromātu, 

kas nāsij ir tīkamaks par smalkako parfīmu!

Bruno Bezbremze ir mans vienīgais glābiņš!
Viņam vajadzēs izgudrot kadu 

__ naudas mazgajamo mašīnu!

Tā neganti smird! Nauda 
bus sākusi put! Tiešam -  pelējums 
f  Nu gan posts un nelaime! v



1

Nakošajā 
diena -

Te tas ir! Naudas Tīrītājs!
Ar garantiju, ka tava vecā nauda atkal 

izskatīsies ka nupat no spiestuves!

Šī papīru griežamā mašīna 
ir viens no labakajiem pirkumiem 

mana mūža! Neviens konkurents 
nekad neizlasīs manus 

slepenos dokumentus!

Vai tu esi_pilnlgi drošs 
ka tastrāaās? 

Vaļ mēģināji 
_ tīrīt īstu naudu? -to,

Protams, protams! 
Tā strādās! Varu arī 

nodemonstrēt!

...mašīna to iesūc, 
mazgā vairakos šķīdumos...

Mašīna strādā 
ka pulkstenis! Tu patiesi 

esi ģēnijs, Bruno! >

Blakus izberam 
kaudzīti naudas

un visbeidzot nauda ir tik tīra 
it ka neviens to nekad 

nebūtu turējis rokas!

Tagad tikai jāpārbauda, vai tā darbosies ^  
ka nākas arī naudas apocirknļļ

i



Ieskrūvēsim 
caurules galu pašā apakša! 

Tieši tur naudiņa ir 
visnetīrākā!

Ta ir pimā naudiņa, 
i ko esmu nopelnījis!

Droši varam atstat mašīnu strādājot, 
bet, kad nāksim atpakaļ, viss bus 
r pilnīgā kārtība! __-

m Tā|rv
He! He[Neesmu jau nekāds muļķis! 

Tā ir visīstākā naudas viltojamā mašīna!

Bet tajā brīdī -

Kads dīvains troksnis 
naudas apcirknī! 

Varbūt viņš ir tur!
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Tad sācis izmantot 
modernāku elektrisko spiedi, 

iegūstot vel nevainojamākus 
viltojumus!

Varbūt viņš nodarbojies 
arī ar mākslas aarbu 

viltošanu?

Nē Ne
Viņas smaids 

tomēr nav izdevies!

Kas to būtu varējis domāt! Tēvocis Knaps 
ticis pie laimes un pārticības, 

viltojot naudu I

Iespējams,, viņs to sācis darīt 
vēl pavisam jauns būdams, 

izmantojot vienkāršu 
■ r  presmašīnu! r - :

Tas var beigties tikai ar vienu 
Ar cietumu!

Mans pienākums ir labot to, kas vēl labojams! 
Tēvocis jāved uz īstā ceļa!

Policisti noteikti meklē 
tiešos pierādījumus, 

lai tēvoci arestētu!

Par vēlu! Policija jau atklājusi 
viņa netīros darījumus!

w Baidos, Donald, 
šoreiz policisti mani 
noķēruši pamatoti - 

pēc tiesas un 
likuma!



Nedrīkst pjeļaut, 
ka viņu rokas nonāk 

lietiskie pierādījumi

Maņtev jāpasaka, 
ka ziedošu nedaudz

A-ve!
Par mata tiesu 

izglābu viņu 
no nelaimes!

Ļoti patīkami 
no jūsu puses, kungs! 

Sirsnīgi pateicamies!

Kopš kura 
laika?Nē, nē! Ļauj šoreiz man samaksāt! 

Tu zini, kā es mīlu vecus suņus!

Zini, varbūt met pie malas 
šos bīstamos darbiņus! 

Mēģini uzsākt ko citu!
Varbūt kaut kur aizceļo!

Tēvoci, ir viena lieta, 
par ko es gribētu parunāt! 

Vai tev nav pēdējais laiks 
mainīt dzīvesveidu?

Ko tu gvelz niekus!

Taisies ka tiec’ 
no manām acīm!

Es dodos uz svarīgu sapulci! 
s r-7  Lasies! rr



Esmu pārdevis 
veselu kravu ar 

zagtiem pulksteņiem!

Mums jāvienojas \
par Dakburgas bankas J Tikai mierīgi 

aplaupīšanas plānu! J  , un apdomīgi,

IB IS II
71 rūpīgi japarruna!

Patiesām sapulce! 
Turklāt kopa ar neliešiem! 
v Tas uzreiz redzams! v -

Mēs, Guvernatora Augstākā | , _ . uonaia, 
Pedagoģiska Padome, )  kāds velns tevi dīda

uzskatām Ā .  traucēt mani sapulce?

Tu esi zaudējis jebkādu _ 
veselo saprātu! Arā 

Aizver durvis 
no otras puses!

Bet nedrīkstu mest plinti krūmos! 
Par spīti visam es viņu izglābšu!

No jebkuras bezizejas ir izeja

Tātad īstenībā ir jaunāk nekā biju iedomājies! 
Viņš ir dabūjis savā pusē arī

Pedagoģisko Padomi!

Tikai tā viņš saks apjaust
savus maldu ceļus!
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HAIJAVATAS SLĒPES

Pat pie ugunskura 
vairs nevar sasildīties!

Aijejee! Tik aukstu laiku 
vel neesmu piedzīvojis!

Ja musu ļaudis ir badā, 
āpabaro, lai tur vai kas! 
lac, lūkosim, kas vēl palicis 

pārtikas teltī!

Mēs esam pagalam, ja nedabūsim P et *a ' dara? 
kaut nedaudz ēdamā! L

Zivju viru?
O, virsaiti! Bet 

kur ņemsim zivis?

Vadonis 
visus aicina 
uz sapulci -

"Mēs visi esam izbadējušies!' 
Tādēļ likšu lielo zupas katlu 
uz ugunskura, jo drīz ēdīsim 
L zivju viru! a

r  Olēē-lēē!^ 
Ar tukšiem 
vēderiem būs 
jānoiet tāds 

^gaisa gabals!

Jums visiem būs jādodas 
uz tālo kalnu ezeru 

makšķerēt! >



O, virsaiti! Tas būs garš un nogurdinošs 
ceļojums! Aukstums uin citas grūtības 

ir pārākjķfstamas tik mazam 
zēnam!

'  . Labi zinu, ka ceļš būs grūts, \  
bet jārūdās, lai kļūtu par īstenu varoni! ļ 
Jā, mans dēls, ir pienākusi tā diena, 

kad tev jādodas kopā ar citiem! /  
sjvlusībā es lieku milzu cerības uz tevjj/

f  ( Uh-ū! Paldies,lēti
t  | Es vēl pieradīšu,
N  V  uz ko esmu 

" j f  s p e jīg s ļV

Tēt, es arī gribu piedalīties 
zivju makšķerēšanā! 

vai drīkstu doties līdzi?

Skatieties, esam ļ  
nonākuši līdz mērķim! 
t Tas ir kalnu ezers!,. I

Sara ieties!
Ivles slīdam!

Un ta, viņi ir
devusies'
c e la -

Es nevaru 
>̂1 vairs apstaties!

r^Brrrr! T ik >  
neganti sālst!

Brāļi, neskatoties 
uz pirmo neveiksmi,

tūlīt jāķeras pie darba! 
Cirtīsim ledu āliņģus! m

Es arī cirtīšu! 
Speciāli paņemu 

mazo cirvīti, lai varētu 
k------------7  strādāt! \—

Radas, 
vel ijgi bus 

jānopūias, līdz 
sasniegsim ūdeni!

Jā-ā!
Jasakurina ugunskuri, 

lai ledus sāktu kust!

Vienreizēja ideja! 
Es došos pec iekura!

7 Tagad ir pietiekami 
daudz ālipģu!_Nu tikai pie 

^—/  maksķerešanas! r - t
^Drīz bus saķertas 
tik daudzas zivis, ka 
varēsim doties mājup
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Haijavata ir gluži 
neparspejams izveicība 

uz tiem koka klučiem!,

■ ■ r — ~ļ Tā ir vienreizeja )  
' '■^rV'O ideja!

Nocertiet man šo lielo koku!
Tad es paradīšu, 

j— " 3 7  kas jadara talak!

Jā, jā!
Bet man prātā ir 
vel kas labāks!

Mēs to nocirtīsim. 
bet pastasti, kas tev 

aiz adas!

T ā ir vienīgā izeja, j a  gribam > 
ātrāk nokfūi māļāsļ Nocertiet visus 

sānu zarus un parcērtiet koku 
. gareniski uz pusēm! ,

ļ Beidzot 
( ceļa -

Neiedomājami! Tagad tikai
jāstumjas ar nūjām

Raugiet, 
es izgatavoju 
arī nūjas, lai jūs 

varētu atsperties!

Tas tik ir vareni -  
siet pie kājām 

koka gabalus 
ar makšĶerauklu! _ No kurienes^  

tev tada gudrība, . 
f  Haijavata? m

Skatieties, kas tur! Koki! \  
Mums tie jāapbrauc! Tagad ļ  

kustiniet nūjas kā airus! J 
Stūrejiet apkārt! A

Iedomājieties, 
g lg g l  ka aireiamies ar

Kanoe laiviņu!

Vu-hu-vuu! 
Lai put sniegs 

uz visām 
pusēm!

Kas par ātrumu! 
Esmu kā trakojošs 

vējš!

Hu!Hu!Hū! 
Nekad neesmu 

tik jautri j  
. ceļojis !X



Mēs lidojam N 
pāri augstākajām 
, virsotnēm! >

Priekšā ir aiza!
^  Priekša ir 
vēl dziļākas 
v  aizas!Mes tai 

netiksim pari!

Bet atpakaļceļa 
nav!

Kā la i apstādina 
šos apburtos 

кока  
gabalus?! i

Oioijē! Jāpiemet ugunskuram vēl malka, ^
ig tttvoias lielās vakariņas! Mūsu H W-

~b> frS p aro n iem  drīzuma ________ J \ W .
\  fabut atpakaļ! Y ~  . ' ™

\  O, virsaiti!
\  m ī  ^ 5 T  Pavepes turp! Varoni
 ̂v atgriežas -  lido uz'

ft'Jjlv V s l a  y a 1p  pasa vēja spārniem!

Jums 
nu gan 

labi sanak!

Jā, jā! Bet paskatieties, 
kas tur! Kā mēs izbrauksim 

M u rib ļe^ iem  krūmiem?
Briesmas 

ir secen!

as tas par monstru? 
oņi zaudējuši saprātu! Tiešam! _ 

Viņi bus 
apvārdoti!



Mes drāžamies tieši virsū 
to tē m ^ tabamI

Stūrējam pa kreisi!
mes varēsim to 

C  apbraukt!

Ak, dievi, < 
salīdziet! < 
huhuhūu! i

Ne-ē! Turieties 
pa labi!

Visi vigvami 
- j  ir izpostīti:

Tūliņ izdzizīs arī 
pēdējais ugunskurs!

Kurš nelietis 
kaut ko tadu izdom aja?

VUOUUUU!

. ; Hm, hm! Pagaidām labāk padzīvošu tepat 
pie ezera! Kāau mēnesi mierīgi varu makšķerēt! 

Tagad uz mājām vairs nav jāsteidzas!

Pēc visiem  
nemieriem



f  Neticu savām 
acīm! Pats Laimis 

Laimulis! J Vai dieniņ! 
Jautrākais 

puisis no TV!

KA ATGŪT JAUTRĪBU

D8&Ot7

Sveiks, Laimi! j j  
k Ludzu, sasmīdini« 

mani! J

Es vairs to 
nevaru^ 

la ia r ī ka
\ / o lo t r v c  I



Protams -  būs labi! 
Tik pagaidiet, es 

sasmidinašu Laimi 
_  uz nebedu! r-s

Sveiks, Laimi! 
Tu aizmirsi man 
— . paspiest roku!



,. Ha-haa! Ta taču bija \ 

jļlišķīas stiķis?

Man nemaz 
nav jautri! 

Manas bēdas 
tir vēl lielākas.

Vai tad 
tagad nav 

jāsmejas? < 
He-He! )





B

l Pē-ēk! Tagad viņš ir 
izaicinājis pašu likten 
b» Jarīko jasfe

Teicu, ka izglābšu 
vinu no bojāejas! 
\T a tad  to ari izdarīšu!

Liec viņu mierā, 
f tēvoci Donald! 

Ludzu!

Un iegaumējiet -  
drīz viņs smiesies 

no vfsas sirds! Viņš pat neklausās, 
ko mes viņam < 

. ___sakāmi J

Ej projām, 
cik atri vien vari! 

Citādi izvedīsi mani 
< n o  pacietības],— ■

Bet, kādēj. 
Laimi?

Vienkāršāk 
laikam butu 

noslepties 
no šī nelieša!



Uff! Neee!

* Ak, debestiņ! 
Kas te notiek'?

Hi-hī! Šķiet, esmu izārstējies!
Vai tikai nebūs atkal jāsāk  j 

. strādāt! Vaa-uhuu-fr?! )



Hehehe!

Tas ir Tīģeris -  
mans lielakais palīgs 

vaļu vārdnīcās veidošanā!
v. Hūh! Man šķiet, 
sis valis stasta citiem, 

lai viņi mums neuzbruk.

Bet, protams!

a tg a d īju m s  a r  vaļiem
2. daļa
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V  Jums tas ir jāsaprot: izmantojot 
manu signālierakstu kolekciju, 

blēži var droši kuģot un komandēt 
zilos vaļus, kuru garums vien _r> 

^ p ā rs n ie d z  100 pēdas!

Sauszemē, Klinšu ai 
krasta apsardzes 
dienesta - _________

JŪRAS CEĻU KARTE ^Tpavisam drīz 
šķērsos Grunvikas 

; jūras šaurumu, 
kas ir netālu 

no piekrastes. 
Steidzīgi viņi , 

jābrīdina!

Pietiek gvelztais blēņas 
par vaļu uzbrukšanu kuģiem ! 
Ejiet visi prom ! Mani gaida 

darbs !

^ SOS. -  Frīdoniju 
apdraud gigantisku vaļu 
s? bara uzbrukums. -  *

' SOS. -  Izsaucam krasta 
apsardzes dienestu. -  SOS.

w(Vupč!) Jums bija taisnība! Skan 
gluži neticami! Tūlīt izsaukšu helikopteri 

Man jums ļoti —» >—
jāatvainojas! ] /

Mes arī dosimies līdz!



f r īd o n ij a

Mana komanda ir 
sveika un vesela, pateicos 
_  B e t -

-  blēži mums atņēmuši visu zeltu! 
Mēs nevarējām pat aizsargāties, jo 

pēc vaju uzbrukuma bija salauzta 
kuģa stūre!

vai arjums viss'1 
kārtība, kapteini

Tad piebrauca traleris ar tiem trim un uzstādīja ^  
ultimātu: atdot zelta stieņus vai ari Jļ

vali noaremdēs kūdi ar
visiem stieņiem! ■ i

Man nebija izvēles, tādēj padevos! . \  
Zagļi panema visu zeltu, bet kuģis ( 

tā ari palika uz smilšu sēkla!

pTJebēdāļļet ne nieket^ 
kaptein! Mes būsim drīz 
atpakaļ un palīdzēsim, 
bet iesākumā jānoķer j

V  tie nelieši!

Ilgi nebija 
jameklē -



Ak tu posts! 
Melnais 

Pepe sašava 
helikopteri

Hehe! Došu signālu, 
lai vaļi sāk uzbrukumu!r Ho! Ho! Ir pienācis 

tas brīdis, kaa vaļi var labot 
x  savu kļudu! I

neuzbrūk?

Ak tu, 
mazais, viltīgais 

putraseaaj!

~ Ātri, Rupekli 
taranē viņus!



Urrā!
Tīģeris Paldies 

tev, TīģeriRRHERR'

r  Bet nepamet 
vēl mūs, veco zēn 

Mums var atkal 
^klāties plāni! ^

Kuģis drīz apgazīsies 
ja neizstumsiet 

mus no sekla, 
v  Mikij! ' A

r  Tuvojas vētra, Mikij!
Vai nebutu labāk atgriezties 

pie Fridonijas? Neaizmirsti 
ka zelts jānogāda g  

-____ atpakaj!

Kāda runa, Mikij 
Bez šaubam!

Paklau, 
vai nevarētu 

pasaukt palīgā 
valus?

Tas ir bezcerīgi!

Saukšu Tīģera draugus 
vaļu nogalinātāju baru!

Nedrīkst saukt zilos vaļus. 
Tik sekla vieta viņi sagadās 

tikai nepatikšanas!



/Manos pētījumos vairs nav ne mazakā noslēpuma 
Pēc iespējas ātrāk jāskrien uz darbu, lai pārveidotu 
signālierakstus tā, ka tos var izmantot jebkurš! . 

Nepieciešama liela revī7ijai ____

'  Šrum, Mikij I 
Vai tu dzirdēji ? 

Es biju reti apķērīgs 
O, jē !

Kuģu kompānijas Frīdonija vārdā, 
mēs apņemamies jums, kaptein, dot vietā 
jaunu traleri. Bet jums, profesor Amonita, 

apsolām uzcelt jaunu laboratoriju!

Un
visbeidzot

Bet, profesor! Neliesu rokās bija vienīgais 
eksistējošais signālieraksts! Tagad ikviens 

var sarunaties ar vaļiem, tādēļ viņi drīz sapratīs 
ka nedrīkst klausīt tādiem cilvēkiem ka 

Ss. ___  Melnais Pete!_____

Protams, esmu pateicīgs par to 
bet nevaru turpināt pētījumus, 

zinot, ka jebkurš ļaundaris 
var izmantot signālus!
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