


Daudzi jau būs ^
dzirdējuši stāstu par 
notikumiem Šervu- 
das mežā Anglijā, 
stāstu, kura galve- 

nals varonis ir 
drošais trūcīgo 

aizstāvis, nepārspē- 
Jamals strēlnieks Robins /  
Huds. Tagad var dzīvot līdzi ^  
ari ši stāsta Dlsneja kinovari- 

antam mūsu jaunās grāmatas 
lappusēs.

Donalde Pake 
Lode

MISC1JÄ
D E T 1 I

bruņo Bezbremze 
Raugies uz priekšu! 16, Ipp.

M i k i j e

Zagļu gode

rotallaukiiuis
Gulis ZoeuWe

Lai dzīvo slinkums!

Donalde Paka

Gulēt nav laika! 33, Ipp.

N U M U R Ā

Iss stāsts par Donaldu (1940.g.)



Jau stundām slīpēju grīdu un 
vaidu, tevoc! vai nevaretu 

atvilkt elpu?

Kamēr es tev maksaju trīsdesmit 
centus stunda, nevari vis! Bet man 

sap kajas!

Latviskojis Andris Akmentiņš  - r

Tas labi! Tapec jau es tevi 
salīgu bedaties mana vieta! 

Nu, žigli pie darba!



Es nepateicu! Ak, zelta putekli! 
kas gan tas bija?

Man bija pierakstīts!
Kur es to nogrudu? 

Kurtas palika?

Četru stundu darbs par velti! 
Pa tukšo!





Bedajies par laupītajiem! Lauzi rokas! 
Es tev nemaksaju par muļķīgiem

jautajumiem! ^

Ka lai es to zinu! Ta 
butu iaskaita 
īspadsmit /Jmļt 
gadus!

Cik naudas īsti ir 
tava seifa, 

tevoc? Bedajies par laupītajiem! Lauzi rokas! 
Es tev nemaksaju par muļķīgiem

jautajumiem! ^

Ak, es nelaimīgais! Par ko man tads sods!
Briesmīgie Suņapuikas!

Es gribu, lai tu 
mazliet pieklusti un 

padomaJ ko lai 
iesāk!

T 3
Ja, tevoc! UiLVaimanvai! 

Snuks! Snuks!

Aiaiaiai! Unks-unks! Suņapuikas!
Oi. oi!

Es zinu!... Viņus aptures 
lielgabals!



ik M I K I J A
£ .  D E T E K T Ī V M Ī K L A
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Es nopirku šo ieroci 
jau pieladetu -  tūlīt 

pec kara!

Labak pieberšu svaigu no jaunas mucas!

Labi! Labi! Vari ceret, ka tas darbosies! 
Es tikmēr došos pagulēt!

labi?

Ak, posts! Par šim četrām stundām 
un desmit minūtēm es tomēr 
biju pelnījis savu dolāru un 

i  divdesmit centus!



Panaciet tik, Sunapuikas! 
Es jus gaidu jau 

stundām! fs***
Vel velak

Laiks iau gulēt, bet 
tie sliktie zagli vel 

nerādās!

Acis jau līp ciet! Man vajadzīga 
palīdzība!

Tev jāuzrauga lielgabals, 
kamēr es nosnaudīšos!

Kads lielgabals? 
Vai šis? t



Novelc virvi no durvīm līdz deglim! 
Ikviens, kas atvērs durvis, 

aizdegs pulveri!

Donald!
Tu esi ģēnijs!

v Khrm! Uffff! 
Zaaavs! Pšššš!

Sac bedaties! Izdoma, ka 
vismaz viens no mums var 

palikt nomoda!





Divdesmit piecļ centi! Tik daudz es līdzi 
nenesaju! Pagaidi, tūlīt 

paņemšu no seifa! ī~
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Lode atsitas pret matraču kaudzi 
gumijas matraču rūpnīca -

BATUTU BEĀTE

MATRAČI
Tu^N/VN/f!

w rfP iF m
%

ft

Ak, pīļu tevs 
debesis!

Mans seifs -  mans naudas tornis 
caursists ka papīra turza!

Neņemjauna, 
bet man vel no tevis 
jasaņem parads -  

divdesmit pieci 
___ centi! __.

Ak tu -  ar savam 
gaišajam 

idejām! ļ f -

J>



Man līdz parītam japabeidz 
viltotas naudas indikators 
Makdaka kungam! Jacer, 

ka es paspēšu laika!

darbnjcā

S n e r  v»em

darbojas!

Naudu vai 
dzīvību!Nez, ko Suņapuikas 

darīs ar robotu?
Ak ne! Un pusdienas pagalam!.

Pag, tas nav pusdienas, tas ir 
s .  vakarējas brokastis!

Laiks! Protams! Tas liek atmineties, ka 
gribeļu salabot savu laika mašīnu, 

lai varētu atgriezties pagatne 
un visu paspēt!

Kur gan es _ 
šaja laika.

^  ...liku Sunapuikam domāto 
robotu? Jau piemirsu!



Ja tu neatdosi visu naudu 
es sagraušu tavu banku! 

Skaitu līdz pieci -  
1, 2 , 3 ... -

Ne tagad, palīg Lī! 
Man japaed pusdienas! 

Un vakarējas 
^ vakariņas arī! P Z

Ak! Atceros! Ta_ir_ 
mana revolucionārā 

spuldze! Spīd un silda!
Ak ne!

Ta tak veca 
otrdienas teja!

Ta laikam ir 
pērna desa!

Ak kungs! 
Tas ir pilsētas 
mērs, kas man 

zvana!

Bet es neesmu vel _ 
nN'- KV pabeidzis hipnostarotaju 

DZInN! “Balsoparmani” ! j 0

Cik zinu, tai 
'vajadzētu darboties 

ari parastas 
spuldzes 

vieta! Jsš jli

/  Automātiskais 
(  zagļu dete_ktors?_ 
Ja, tas nebūs parak 

grūti, policist r— 
Maciņtoš! ļ

Bruno Bezbremze, 
neiespējamais gudriniek, šurp! 
Surp, neiespejamo lietu 

izgudrotāj! .-------------- ^
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Mes negribam avarijas 
vai ne?

Putnu vanna ir tukša! 
Man jau šķita, ka ir kas 

aizmirsies!

Pec tam, 
kadjjalīgs Lī 
izslēdzis strāvu -

Ak! Re, kur tu esi]
Vai tad tev nebija janak 

palīga? Tik un ta es 
pats tiku qala!



Ta jau ir! Stāvi miera! 
Sakartošu klapes! Tu taču _ 

negribi, lai tev traucētu apkarteja 
-------satiksme, vai ne?! / ; v

Vaiatdosiet
lūžņus?

Nelaime ta, ka es vairs nejutos 
ka izgudrotājs! Tad labak parikšot 

pa lauku un pagrauzt X T v  
klēpi siena!

Ak ta! Tas ir 
vakarējas pusdienas! 

Un rītdienas pusdienas! 
Laikarn laika mašīna 

tomēr darbojas!

Vai tad tev 
vajag visu šo 

lērumu?



Dzenos pakal Planajam Slimim, viņš ir 
leģendārs 

aizmucejs, bet | § i ^  M ļ  
šoreiz gan man ^ee= /j_

neizspruks! ī l l l s i

Jus jau dražaties ta, 
ka varejat vairs nekad 
nepamanīt, O’Hara!

Viņš iebrauca 
dokos! Mes viņam 
krītam uz nerviem!



Velak

Javienes 
spētu atklat, ka 
viņam izdodas 

aizmukt!

7-----------------
Ko tu gribēji teikt?

_ “Lai ķertu zagli, _ 
jabut zaglim” -z in ā t 

tadu pantiņu?

Planais Slimis atkal 
izspruka sveika, ja?

Ja gan! Un 
nevajag ņirgt!

Protams, nevajag! 
Citādi gan viņš cietuma 

ta dabutu no manis!

7----------------------
Apsveicu, Sprukst! 

Tu man es[ palīdzējis 
noķert Plāno Slimi!



Mes izmantosim zagli, lai noķertu zagli!
Ļausim Dunu Denam 
aizmukt izsekosim, 

un Planais Slimis 
bus roka!

V ------ “ ----- I ---------V
Kapec mus 

saģērba ka 
_ cietumsargus?

Man likās, mes ķersim Slimi!

Dunu Den, mes pārvedīsim 
tevi uz koloniju!

Labi. ka es esmu acīgs, sardzes vīr! 
Roku dzelži nav noslēgti!

Kadam nāktos turēt 
acis vaļa, ko?

DflKBUR6AS- % f
KOI

*  -3 i

Jus esat piemeroti 
īpašajam uzdevumam!

Viņš tak varēja 
aizmukt!



Mazliet velak lešu, parbaudīšu, vai Dens vel ir 
aizmugure! Paliec šeit, 

~ J ~ 7 a  Sprukst!

DAKBURGAS

Neticami! Mikijs uz vienu 
ar Dunu Denu!

_ Ne! Tu nesaproti]
Ta jau tas biļa aomats! 

Vai tu nedzirdeji, 
ko teica 

O’Hara?!

23 Turpinājums 26. Ipp.

Žigli! Viņš nedrīkst aizmukt!

Ak ta?! Es nesaprotu! Tu taču 
tikko teici, 

ka_ viņam 
jaaižmuk!

Skaties! Luk, viņš! Labi, ka 
Vviņš ir resns un nevar paskriet!



Divi puišeļi pludmalē atrod peldkostīma augšdaļu. Viens no viņiem: 
“Kas tas par dīvainu apģērbu?”
Otrs atbild: “Tas taču ir skaidrs, tās ir peldcepures dvīņiem.”

Piena -  augļu kokteilis ir laba lieta. To pagatavo šādi: 
mikserī ieliek augļus, tad pielej augļu sulu (konservētiem  
augļiem tas vairs nav nepieciešams), pievieno pienu un 
ļoti daudz vaniļas saldējuma. Tad samaisa un nogaršo. 
“Vai šeit ir mājsaimnieču pulciņš?” tu sapīcis jautāsi. 
Pacietību, tūlīt ies vaļā!

Necaurspīdīgā traukā, papīra glāzē vai 
krūzītē ielej nedaudz sālsūdens. Trauku turi 
ieslīpi un tad gar malu lēnām ielej kokteili. 
Jāpasniedz nekavējoties!

Tikai neaizmirsti, ka 
salabšanai tev gatavībā 

jā tur īsts kokteilis!

Nedarba veikšanai jāizmanto necaurspīdīgs trauks.

Roka pie auss
Vai vari ar kreiso roku satvert 

kreiso ausi? Tā kārtīgi saņemt, 
nevis tikai pieskarties. 

Muļķīgs jautājums -  protams, 
ka vari!

Bet vai 
iespējams aplikt 
kreiso roku ap 
galvu un tad no 

aizmugures 
satvert kreiso 

ausi?

Jā, ir. Ar šo 
mazo viltībiņu: 

Ar labo roku 
spied kreiso 

elkoni, kamēr 
kreisā roka 

aizsniedz 
ausi.

Stacijas restorānā.
-  Viesmil, es jau 
desmit minūtes 
nevaru sagremot šo 
kotleti!
-  Neuztraucieties, 
lidz jūsu vilcienam 
vēl pusstunda!

-  Vai tava māsa 
vienmēr tik daudz 
runā?
-  Un kā vēl, 
pagājšgad pie 
Vidusjūras viņa uz 
mēles dabūja saules 
apdegumus!

KARTis UN VEikllbA
Uz galda izber vienu kāršu kavu. 

Uz kaudzes namiņa veidā 
uzslej 2 kārtis. 

Spēlētāji pēc kārtas ņem pa 
vienai kārtij, cenšoties namiņu 

nesagāzt. Ja tā tom ēr gadās, 
vaininieks saņem mīnusu. 

Uzvarētāja gods pienākas tam, 
kurš noteiktā laika sprīdī savācis 

vismazāk mīnusus.



f

"  Es iziešu uz divām, > 
bet atgriezīšos ar sešām 

kājām -  saderam?! /3

Rokas iekšpusē ar nagu “uzraksti” 
savu vai kādu citu vārdu. 

(Protams, ne tik 
stingri, lai sevi 

saskrāpētu). Uzraksts 
kādu brīdi būs 
redzams, tad 

pazudīs.
Pēc brītiņa ar roku spēcīgi paberzē 

“aprakstīto” vietu. 
Parādīsies sarkani burti.

Neliels paskaidrojums: 
“Rakstot" tu noskrāpēji ādas 

atmirušās šūnas. Berzējot 
asinis sāk plūst straujāk. 

Skrāpējumu vietās āda ir nedaudz plānāka, tā 
ir kā lodziņš, pa kuru tu redzi sārtās asinis.

P a d o m i ņ š  a p m u ļ ķ o š a n a i

Blēņu tarbas lasītāji jau zina: 
trikus ar sērkociņiem veicam 
tikai pieaugušo klātbūtnē!

Skolotājs: “Jāni, 
kāpēc tu nebiji uz 
vasaras darbiem?” 
Jānis: “Nezinu, 

neesmu vēl izlasījis 
attaisnojuma vēstuli!”

Skolotājs vaid 
pie zobārsta: 
“Bērziņ, jūs jau 
skolā nepratāt vilkt 
saknes!”

Bruno Bezbrem zes  eksper iment i

- ļ Noderīgas lietiņas -  paša gatavotas |—

l)Cf!
Smēķēšana sen vairs nav modē, taču šim 
eksperimentam mums vajadzīgs 
smēķētājs. Pamēģini aizdedzināt 
cukura graudiņu! Nekā, nedeg vis!
Labākajā gadījumā tas mazliet 
pakūst, ja tu stūrgalvīgi pie tā 
turi sērkociņu. Taču, ierīvējot 
cukura graudiņu ar cigarešu 
pelniem, tas iedegas gaišās liesmās

Kāpēc tā notiek?
Ķīmiķu vārdiem  

izsakoties, pelni ir 
katalizators.

Vienkāršāk runājot: 
katalizators pats 
neko nedara, tas 

tikai veicina citas 
darbības, šajā 

gadījumā -  cukura 
dedzināšanu.

Ietver sevī mīklu -  mozaīku, triku un veidošanas prieku: 
Kurš no 6 vecām spēļu kārtīm bez līmes pielietošanas 
izveidos stabilu metamkauliņu?
To dara šādi:

1. ieteikums
Iedod draugam 6 ielocītas 
kārtis. Vai viņš pratīs salikt 
šādu mīklu -  mozaīku?

2. ieteikums
No 6 attēliem (uzlīmējot tos uz 
cietāka papīra) izveido savas 
iemīļotās “zvaigznes” bilžu 
metamkauliņu.

Kārtis pārliek vienu 
pār otru un brīvās 
malas atloka. Šādi 
sagatavo visas 
sešas kārtis.

Ielocītās kārtis 
sabīda, kā parādīts 
zīmējumā. s

Gatavs!

\



Drīz vien -  Mēģināsim saklausīt, ko viņš sacīs! Un atceries, 
______ ^  mums jaizskatas ka bandītiem!

Es jau tads iutos! 
Šai platmalei ir 

caurums no 
lodes!

Planais 
Slimis atkal 
uzdarbojas!

Seši dolāri par divam kafijam?!
Tu doma, katru dienu bankas 

laiinam?!

Paldies! Tur es viņu 
dabušu roka!

Nesadzirdeiu, kur viņš slēpjas, un tieši_ 
tevis dej! Nu mums jaseko viņam talak!



Neizskatas, ka šaja nama 
butu ko zagt!

Varbūt Planais Slimis izracis 
pagraba eju!

Laļks! Uz trīs metamies
iekša un grabjam abus__

ciet! Viens, divi... )

Ak, sveiki! Tikko iesnaudos! Baidos, ka 
Dens tikko aizgaja pa otram durvīm!

Es vienu noķeru! Žigli, Mikij! 
lesledz gaismu!

Es mekleju 
slēdzi!

Mums gan veiksies, ja viņa vectevs
izradīsies bankas 

klerks!
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Ir gan! Ha, ha!
Bet ne jau ar bīstamiem 
. ieročiem!

; Ko gan tu sauc par lempi 
skangals tads!

Ak tu, 
piķa muca!

Varesiet aurot cietuma! 
Jus abi esat aresteti!

Jus esat traki! 
Gangsteri neareste 
citus gangsterus! 

Saņemiet!

Turpinājums 30. Ipp.

Ka sap! Uh! Varbūt mums vajadzētu piesargāties! Ak ne! Vīni 
atkal aizbēga! Es vel tik droši neteiktu!



Klau, ta ir mana mašīna! Es braukšu

Novāc rokas!*

Pats novāc!

Tev bija taisnība, 
redzi! vajag zagli 

lai ķertu zagin

Es zināju, ka policista darbs ir
bīstams, bet pirmo reizi ____

redzu, ka no ta var 
_____ palikt kurls! -  -

Begemots! Sīka muša!



es teicu “galvas”? 
Ta tik ir doma!



Ak, draugs, 
cik tas ir grūti!

...ja paveiksies^ kadu laiku 
nevajadzes 

strādāt!

Laba doma! Nezinu, ka Gulim tas izdevās, bet 
akmeņi tiek novākti, un tas ir galvenais!

Ja drīkst dot jums padomu -  ja jus 
noliktu akmeņus [auka mala, 

r t - i jus varētu but drošs, ka 
redzejat visus!

Vai atļausiet man aplūkot 
citus akmeņus 

uz lauka? m — l ---------- - Protams, 
droši uz 

priekšu!

Ta izskatas ka pirmszosu eras 
figura! Interesanti!

I nti infprPQpnti

.v /40* '
r -i-



Celies, tēvoci Donald! 
Tu nokavēsi darbu!

Tu atkal nedzirdi 
modinātāju!

m m .







Mosties, pīļtēviņ! Tūlīt tev
sāpes, un es n e g rib u ,___

lai tu to J  
nejuti! r------

Ko? Kas 
atkal?!

Varbūt tas ir tikai 
^ ļauns sapnis!

Kas tev deva! Esmu 
nomoda, bet vai ilgi?

Tu esi 
atlaists!



Es nekad riespeju 
izguleties!_(Zavs!) 

Vienmer esmu 
noguris un 

nezinu-  
kanec.



Apnicis but sīkam 
struntam dzīves

Pietiek pietiek!
Es zinu, kas jadara!

Nakama rīta 
Donalds ir 
gluži cita pīle

Kas? 
Piecos 
no rīta?!

CelietieSj jus, miegainie snauduļi! 
_____Mus gaida jaukas lietas!

Neiespejami!

Mums tas vairak 
atgadina beigas!

Drebuļi un tirpas! 
Tas ir veids, ka 
uzsākt dienu! 
Un tas ir tikai 

sakums, puikas!



Juhuuu! Dzīve 
ka, lai 
snaužot!1





Nu, labi! Ko bedaties! Man vajag 
izpriecas, un te nu tas ir!

V'Ak,Jidoju es pa gaisu,
'ar lielāko pārslodzi skrienu 

esmu jauns un traks, 
man nevajag sargu 

,( nevienu! _

Kap nost! 
Kap nost! 

Pasažieri nav
ielūgti!

Njaaaaaa! Un
jo īpaši ar asiem 

nagiem!

r



Ahh! Uhh! 
UkkJ Vai var but 

vel launak?!

Ak, mani savilktie nervi! 
Man ir vel viens

pasažieris!

Sņaks!

. /  Tas vel nekas!
U Ak, es_nelaimīgajs! 

Var but vel sliktāk!

> Paļīga! 
PalīgafMani 

slepkavo!
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HENKA 
>IŽMOBIĻI«

Domāju, ka šai m ašīnai 
mēs varētu atlaist vēl 

100 dolāru! J, "

Nevarešu atlaist 
vairāk par 50, 

> -  ___X dēliņ!

HF>
" D1ŽM

2,850 
- 5 0  

= 2 8 0 0
b J M i )

I.ūk, te būs! Mainu 
pret jaunu! Kādu 

atlaidi no 
}/ piemaksas es J -  
ķ v varu dabūt? / ļ

Piecus dolārus, dēls! lln  arī to
tikai pilnās ___________

benzīna r--------
bakas deļ! ^  ̂

BILA
GARĀŽA

K A P I T Ā L R E M O N T S  
p l l . N Ī G A  A P R Ū P E  

Pa* 100$!



NUMURA

MĪKLA

r  V0\ JAL95 Vr\fB
I  Atpakaļ nākotnē

Bruno Bezbremzes jaunā  fo to  kamera 
S»|auj ie ska tīt ie s  nākotnē. Vienā no 
f fo to g rā fijā m , kas uzņem ta Donalda 
ļ m ājas dārzā, Deizija la ipni sniedz 
ļtē ju . . .  C ie tsm aid im .

Septem bris /1997 (s)

’ MtKIMAUSS
Tikai dārzeņi

Mika un Maka dz im šanas d ienas 
svinībām p ie gā dā ts  sa ldē jum s ar. 
dārzeņiem ! Vai d e te k tīvs  M ikijs 
noska id ros, kas īs t i  no tic is?

■ "A" vienības melnā diena
"A " vienībai a r ģenerāļiem  Tiku, Tiku 
un Triku priekšgalā sacensību diena 

f ^ i r  veiksmīga līdz brīd im , kamēr viņiem 
{ jāg lāb j cirka m ilzu dām a, kuras svars 

H >| n ed rīks t b ū t m azāks par 6 0 0  kg.

H lIlA IS  ĻAUNAIS VILK»
r Supervilks Cu|

> Lielais Ļaunais Vilks a tro d  | 
augu, kurš dod pārdabisku 

^spēku . Kur to  iz lie to t — 
ļ Vilkam ilgi nav jādom ā. Ā
ļ Diemžēl auga iedarbība / h  
ļā t r i  beidzas...

9 D0\ \r\WS> PAK6
’ "Santa Rosa"

Tā sauc p irm s daudziem  q  
gadiem  nogrim ušu spāņu 
galeonu -  pilnu a r I R
dārgum iem . Donalda UNli.

/ pārdzīvojum us, m eklē jo t 
ļ š īs  bagātības, te v  a tk lā s  > 
1 š is  s tā s ts .

(ak, blēņas un nieki, p ro tam s!)


