


Ak, svētais debesburger! Kasvar but vel jaukaks 
par labu gramatu mierīga pecpusdiena!

Uz priekšu

Pie ieročiem, viri! 
Brikšņu brāli nak!

om /%

“Tad beigsies 
pasaules nelaimes, 

kad cilvēki naidniekus 
iemilet spes!”

Es tev radīšu! (Blurkt!) Ka tu 
iedrošinājies izaicinat mus uz 

ūdens kauju!

Patiešam 
gudri vardi!

Izaicinat jus? (Burkš!) 
Vai_taa ta nebija 

jusu ideja? r '

, \  fAVERS 

\ \  UH

7 Mēs_ 
uzvārējām

Ka tad! Un te bus jusu balva, muļķadesas!

J  Ak, te iau var galošas 
|  atstiepti Esam iekrituši 
IX slazdos!

Brikšņu braji 
muk! Un vel 

kādos! 
Skaties!

Latviskojis Andris Akmentiņš



Iepazīstieties -  ^  
_ ta ir Resna Berta! 
Udensbumbu karaliene! 
^sjSimtlitrīgas ūdens- S 

\  briesmas -  \  
\  tieši jums! I

Ķeriet ziepes, āmuri! 
lulīt bus klat vanna!

Atgādiniet mums, 
kam par to jasaka 
paldies -  velak!

Vai, ne! Mes 
esam pagalam!He! Mums 

netrapīja!

"Tapec 
nenolaid pleznas 
v  ja speķi gala, 
^ .s tra u m e k a d  
—«-j  atvara...”

Dak! Daaak! 
Daaaak!

PLAKS!

Nododiet tēvocim 
Dakam musu 

lidzjutību -  ja vien 
viņš jus atstaj , 

^ _ dzīvus!

Mes padodamies! 
Šis Karš ir parak 

bīstams!



Mums 
vieniem 
pašiem 
aruna ar 
Donaldu!

Iesim vļen! 
Vai nu būs tik 

traki!

Viltnieki!

Viņš
nekustas!

Nabaga tēvocis 
Donalds! (Snurks!) 

Ūdens bafona 
nobeigts!

Es nespeju viņu 
. pamodinatf

Vi-vinš ir 
noslīcis!

Ja, ja! Tikai lielākā! 
un slapjaka!Protams! Sīs lielas ūdens 

bumbas taču ir ģeniālās! 
Mums ari tada bus!

f  Es tikai izlikos par beigtu 
Gribēju dot jumsmācību... 

cik slikti ir strīdeties
un karot! ______

^  Nu,
vai tagad 

esat guvuši 
kadu atzinu?

Bija norunāts 
nevienam nedarīt pari! 
(Snurks!) Sis karš bija 

tikai spele!



Sacļet labak slaucīt, karstgalvji! 
Kopš ša brīža jums nebūs 

brīva laika, lai dotos 
karagajienos!

Bet mes taču 
tikai speleiamies! 

Tā bija 
“draudzīga”

Blēņas! Ikviena cīņa ir brjesmīga! 
“Šodienas kuslais kautiņš ir nākotnes kajš!’ 

Cik patiesus vārdus rodam šai gramata!
> ------------

Vai tiešam?

Šīs gramatas dej esmu kļuvis par citu cilvēku! 
Mierīgu. Saprotošu. Elpoju viena ritma ar 

cilveces skaidro pratu!

Ak, brāļi! 
Kadi murgi

Tas ir kads 
neveikls joks!

Izklausas
aizdomīgi!

(Žavs!) J_a es 
butu lamajies,

, zeni neliktos ne 
zinis! Toties tagad 
viņiem ir, par ko 

padomat!

Turpinājums 10. Ipp.

Varbūt tēvocim 
Donaldam 

izmirka sma
dzenes!

Slaukiet un domājiet, zeni! Jumsjaapgust 
šīs gudrības! Tikmēr es gulēšu darza un... 

meditešu!

Meditesi? Tu?

Labak 
butu kliedzis! 
Tas bija tik... 

sDociai!





Nu un tad? Šie āboli 
karajas mana puse!

Tapectie ir ^  
/ mani! J

_ Bet... 
ta j r  mana 

abele!

Prrr! Es nezaudešu 
savaldību! Ne! 
Neparko! Ne!

Tos, kas aug mana puse 
novākšu ES!

Tikmēr zeni izdarījuši 
pārsteidzošu atklajumu!

Neticami! Viena otra 
muļķība ir pateikta ļoti 

pareizi!
Nja,ja es 

butu dzeltens 
es arī butu r  

taksometrs! |

“Lai novērstu kautiņu, japazīst pretinieks! 
Dziļi jaievelk elpa, janovel laime un prieks!'

Te rakstīts, ka daudzas cīņas sakas 
nejaušību un parpraturhu dej!

Lieliski! Bet, ja tu esi 
parak dusmīgs,

i lai runātu?



Naids sen bejdzies, tu, 
polsterētais mērkaķi! Mēs

būsim sirdsdraugi - __
pat ja tas ir ( ”  
nāvīgi!

Tāpēc pastasti man savu dzīves stāstu 
draugs! Neželo asaras! Kada traģiska ,

busana lika tev zagW -jj*----- ^
manus abolišus? |H H Ii BbU

Man garšo aboli, 
luk ta!!!Ne, pīle! 

Viss ir daudz 
vienkāršāk!

Naids sen bejdzies, tu, 
polsterētais mērkaķi! Mēs

būsim sirdsdraugi - __
pat ja tas ir ( ”  
nāvīgi!

bet noskaiti klusu līdz astoņiNevis gaiļa balsī kliedz 
un sit...”

Tas ir viegli! 
Paklausies!

Ak tu, gludpierainais biedi!
Vai tad tu nesaproti? 

Veļos partraukt šoj
4 netaisnību! Es

gribu... (eh!) 
f '3 iB h H L  ...gribu būt 

j—v tavs 
drau9s!

Vēl pirms stundas es iesistu sim ābolu 
zaglim pa pieri un smietos! Bet ne tagadļ 
\  Pie joda, es esmu miermīlīgs

pīlēns! Man jļaizskaidro 
Džonim, cik slikti viņš 

L L M F  r f\^ fW ļ(ļfc  rīkojas! ^

Nu, ko tu gribi 
kleinkaji?

Vai tev bija nelaimīga bērnība? 
Vai pusaudžutrauma? 
Varbūt dārziņā tev 
iekoda radioaktīva 

lapsene?

...deviņi... DESMIT!

Ba! Kapec sabojat 
tik jauku kautiņu? 
Mes taču ienīs
tam viens otru, 

vai ne? r



Istaba viss ir 
mierīgi... 
taču ne 
ilgi!

Nav slikta 
gramata -  taču 

loti banala!
A! Kadu± kas ielido pa logu ka 
balta dūja ar olives zariņu —-  

knābī! J

Tā ir!
Kad to palasa, 

šķiet, tūlīt 
ieraudzīsi...

liksim viņu aši lauka! 
Viņš parbiedes 

zivtiņas!



Man pietiek!
Ja šis ir miers, es veļos 

atomkaru! Džoni, uzskati, ka tu 
-  jau esi nosprādzis! ------ -

Atceries gramatu! Noskaiti līdz desmit!
Pagaidi, 

tēvoci T)onald! 
Nomierinies!

Viņš ir 
trakāks neka 

jebkad!
Tas _ 

nepalidzeja!

TikmērTas_
nozīme

pilnīgi
traks!

ATRIEBE!
ATRIEBE!

- ATRIEBE! Ta pīļtēviņa 
murgainas idejas 
par draudzību vis 

nespeja mani 
apmuļķot!

Es esmu daudz 
viltīgāks!

Ak, cik jauki es tiku gala ar to 
briesmīgo kaimiņu!

Nu lūk! 
Āboli nolasīti!



Ta! Tatad tu negribi draudzeties! 
Tad es ari negribu! rr

ATRIEBE!
A, ē!

Esi tak pratīc 
parunasim"

Miers -  tas ir labi! Bet... o, atriebība ir 
saldaka! Ja Džonim paveiksies, 

viņš apstasies
Jikaipie j — '
Ādažiem! f  * A

Par veļu, rīļa! Tev jaripo lejup

Tomēr

Ludz dievu, pīle! Līdzko varēšu nostāvēt
kajas, es tevi tik un ta ____ _

p i l  noķeršu!



Es nemaz neslepjos, 
vecais naburg! Esmu tikai 

sagatavojis tev nelielu 
__ uzmundrinājumu!

Vjaaāa!

_ Ak, nolāpīts!_ 
Kada smaka! Kada 
briesmīga smaka! Berzies, berzies, Džoni! 

No ša vārījumā pat 
āpsis nosmaktu!

OD UN VAIDI! -  

SUPERSTIPRA 

ZIVJU MARINĀDE

A*y Es vinnēju, Džoni, atzīsties! 
■Bjļ Padodies, un es tev 
/ ’A  aizdošu blusu 
L siksnu ar citronu .—

L  aromatu!



Simtlitrīgs ūdens balons ir_ 
parak smieklīgs! Saja vecaja 
gaisa balona iepildās vismaz 

tūkstotis litru! , -gr
Smejies vien, hiēna!
Es tev sarīkošu tadu 

udenskauju, ka tev žokļi
izmirks! v

Bija vērts iepirkties 
kinostudjjas izsolē - 

re, kada man
< viduslaiku
S  katapulta!

Saja balona 
var ieliet 1200 litru
ūdens! Varbūt vel 

vairak!

esmu tev soli 
priekša! Es arī 
iepirkos šaja 

izsole!

HaļTavs balons ir 
parak liels! Tas 

nespes atrauties 
r no zemes!

Atkal tu 
kļūdījies, 

pīle!



Ak ne!_Pat zivis nedzī 
^ vo tada slapjuma!

Jacer, ka mani aiznesīs 
līdz jūrai! Negribu vairs 

redzet to pīli!

Kad noplacis devītais vilnis
_  I Žigli!
W —1 Sie kauslīgie 

vaļi bus aprijusi 
vismaz pusi no ta 

ūdens! r

Ūdens beidzot 
noskrējis!



Lauka ir!Bus jamet salto! 
Dubultpleznu 
udenssalto!

Ka tadi udensmatrači! 
Padžumposim?

Pamēģini 
velreiz labo gramatu, 
tevoc! Seit taču ir tik 

daudz gudrību

Tapec es to pacilašu 
naburgam Džonim 

par lielu prieku! .

(Ei!) Vai tev 
nav kaut kas 
mīkstajos

vākos7!

Kur nu vel miers un 
kartība!

Te tev nu bija 
“miers un 

harmonija” !

To noteikti vajag 
partraukt! 
Taču kā? (T

Brālīši, ja es to zinātu 
es arī uzrakstītu 

gramatu! j —■

H IjUI/ <-
v.v //C*

„ Zeni, jums taisnība! 
Sis smagneļais 

miera traktats 
nedrīkst gulēt

dīkā! r

_ Ta turpināties nevar! 
Tēvoci Donald! Visapkart ir 

cietušie! _



Namm! Cik jauki, ka tavs draugs pasauca aizstat 
saslimušo cirka šoferi! Te ir īsta balle! Mja!

URRAAA!
KVINSA 
i CIRKS

Ceru, ka nekas! ^  
Es tikko redzeju, ka 
• lauva ļzmuk no

krātiņā! V

Areče... Konfekte pec 
katra mirkļa tomēr butu 

vel labak! He! He! 
(Smakcl)

Ak kungs! Kaut 
īan butu izlicies!!! Ko? Kas 

noticis?

Ak kungs un tētīt! Ta ir!!! 
Viņš ir izsprucis lauka!

Ohhhh!



Laba reakcija 
paldies tev, 

draugs!

Mjamm!
Slurps! Džumbo. vai tev 

v ir labi?

RRRR!

Es gan gribētu atklat, kada veida 
tas Tauva varēja izmukt! Protams, 

cirka maca trikus, taču ne jau
kramplaužu trikus! j

Oooh! Hi-hī!He, he[Saraa manas ribas 
sarunats? Es tak neesmu 

tik liels ka tu!

Izskatas, it ka 
tu butu atradis 
dzīvesbiedru, 

S. Sprukst!



Jus runajatta, Kvinša kungs 
it ka zinātu, kas noticis!

Skaidrs, ka pats 
lauva vārtiņus 

neatlauza!

Tatad ta bija 
nejaušība! 

vai ne?
Ja! Tas ir par traku! 

Kads visu laiku mēģina 
iznīcināt manu cirku, 

Mikij!

Mes mazliet pastaigasim_ 
apkart, Kvinša kungs, varbūt 

izdodas noskaidrot,
_ kas par lietu! ^

Bet jus 
nezinaf,_kurš 

un kapec?
Mums vajag _ 

masketies! Ko jus 
ieteiktu?

Es neko nesaprotu! 
Taču visādu negadījumu 

ir parak daudz!

_Eh, butu tas bijušas 
īstas tortītes! Es tas visas 
. labprat apēstu!

^  На! На! 
Sprukst! Tu esi 
dzimis klauns!

Jums ta šķiet, Kvinša kungs? 
Es taču neesmu trenejies... Vņ!



Un tu to sauc par prieku? 
Blurkt! Varbūt es esmu_ 

nakamais negadījums cirkaļ

Ha! Ha! Ha! Un 
tagad mūsu naka- 

maja numura -

Ei, Sprukst!_ 
Atceries*, ka mes 

esam seit ne 
tikai prieka pec!





Kas notiek, sumpurni? 
Baidies radīt savu 

seju gaisma?
T . Klauns! 

Ka lai viņu 
noķer tada 

tumsa?

Bet acumirklī - Spele vel pat nav sākusies, tu, 
lietustarps! Tu vel velesies, kaut 

nebutu dzimis!

1. daļas beigas



P I K T O

Parģerbušies par klauniem,
Spruksts un Mikījs izmekle nepatīkamu 
negadījumu sēriju cirka. Mikijs metas 
pakal ļaundarim, taču furgona 
iekrīt slazdos -

Tu mani verte 
pārak zemu, 

^  pelen! ^

Varbut citreiz veiksies 
labak, grauzēj! Uhhhh! Nez/ 

kur viņš tagad 
V aizskrēja/ >Uhh! Es nedrīkstu 

palaist viņu vaja!

F  Re!
Es vel viņu 
l noķeršu!



Kas notika?

Vļņš metas_ 
šaja furgoniņa! 
Es sekoju, un...

Tas ir mans furgons! 
Tūlīt paskatīsos!

CfRKS JM

Ak -  mana skaistā 
inku vaze! Jas bija 
ģimenes dārgums!

Paga, mirklīti! Re, kur papīra gabals! 
Un tas nu nav mans!Baidos, ka te ir 

īsts kaujaslauks! 
Viņš sita ar vazi!

Dodiet aplūkot! 
Tas jau ir pēdas

Aiziesim uz manu_kabinetu un 
izpētīsim, vai tiešam tas ir tas, 

ko domājām!
Tas ir _ 

veca plakata 
fragments!

Cirka afiša, man šķiet!
Un es pat nojaušu,

. kam ta pieder!

Varbūt es vel varu 
to salīmēt?!



Jus esat cieši sadraudzējušies, 
kopš tu viņu izglābi vai ne? 

Es labak neiešu līdzi! Uz redzi!

Es tikai mazliet!

Palūkosim nu!
Ja atmiņa nevil, tas bija 
pirms pleciem gadiem!

Lai nu k a /V  
šonakt mes \  
neko daudz J 

nevaram J L  
w iesākt

MmJ Es teiktu, ka tas ari ir 
mekletais! Izskatas, ka viņš ir 

loti bīstams, vai ne? '

Ai, gandrīz piemirsu! 
Man japaciena draugs 
Džumbo ar riekstiem!

Man vaja_dzeja viņu atlaist jau 
toreiz -  Jaunas dabas dej! Viņs nīdās 
ar visiem cilvekiem, bet cirks prasa 

uzticēšanos un mīlestību!

*  Daudz jau
jums nemaz. 
nav atlicis!

/  /

1



Es tev radīšu 
ka mes te speL 

jamiesf
(Khe!) Pietiks rotājāties, Džumbo! 

Cirks jau slēgts! Laiks gulēt!

Bf i
\\ |

~ __

ļ
U  i i t  ‘ ■ W c^a.<v cCĪ\

Ehššššķ! 
Patiešam tumšs, un 

gaismas jau nodzēstas!



TikmērPazīsti mani, ja? Domāju gan 
Jus ar to peli man esat 

līdz kaklam!
Dīvaini! Spruksts ir parak 
ilgi prom! Jaiet skatīties!

' 7 I 0
mmm

Sprukst!
/ai tu šeit? Sprukst!!!/®

Mmmmf!
Mmmmf!

Saldu dusu! Nu jus patiešam atgadinat 
klaunus, piedodiet par epitetu! 
Es sarīkosu jums lielisku beigu 

numuru, he, he, he!

Uzminiet, kas te nak vakariņas, puiši! 
Pec tam miniet, kas bus vakariņas! 
_________ He; he. he!________

Mazliet velak

Mmmmf!

RILRR!



Pareizi! Es esmu ielūdzis lauvu uz 
mielastu! Tas bus viens briesmīgs 

negadījums!

Tad neviens vairs 
negribes nakt uz šo 

cirku! Tieši to es 
k veļos visvairāk!

He! ^

Pretīga
sledzene!Klusu! Neesi tjk 

nepacietīgs! Tūlīt 
tevi pabaros!

RLLRR!

Pufff! Tiku 
vaļa!!__



BAZUU-
UUUU! AĀAĀAĀĀAH!,

Kas atkal?)

HVĪ-I777/7777/7/

Pasauks 
gals klat!

Tatad tu gribēji atriebties 
ko? Luk. ko tu dabūsi -  

vienu kārtīgu tumšu 
cietumu uz ilgu laiku!

Vī, Džumbo! Tatad 
tiešam ziloni neko 

neaizmirst!

Es tevi 
nicinu!

GRGLGR
Tu izglābi 

mums 
dzīvības!

f  Nāciet, kad vien veļaties?"
draugi! Ja vēlaties

V  piestrādāt par
——L- klauniem...^

r  Ne, paldies, KvinšaV /  Toties es atnakšu apciemot 
kungs! Mums_nekas Džumbo! Un palīdzēšu viņam 
nav pretī paķemoties \ apēst tos neskaitamos riekstu 

savu reizi, taču krāsoties 1 maisus, ko pats (—“
< un gatavoties -  tas A  viņam atnesīšu!J ^
V  aizņem laiku! O

N āka
majā
d ienā

f ē j g ž

r Z q /

/ v

mm
'TīūJījļ



Lieliska doma, dargum 
Ļauj, es par to parupe- 

------------- šos !
Mnamm! Ka deretu viens 

__ liels saldējums!

SALDEJUM.



Da-da-dum! Da-da- 
durnm! Divi burvīgi 

saldējumi, ko mums 
-^jņaga  s tum tļ^

Taču man nav nekadu_ceribu! 
Mana bantite nav neka īpaša!

SALDĒJUMS

Vaaa!

Un šoreiz uzvaru gust.. 
jaunā lēdija cepure ar 

. diviem saldejumiem!

atad tu uz manijiemaz 
nedusmojies, darga?

Protams, ne, Donald! 
Par ko gan?!! ^



Frederiks ielūdzis 
ii aizvadīt 
nedeļu -

Mikija tēvocis 
draugus kop g
Ziemassvētku

Kāds prieks, 
ka neesam Dak- 

burgas svētku 
burzma, tēvoci 

Frederik!

Mana maja jus 
vienmer esat gaidīti!

Nabaga Atila! Piesiets 
pie Rēdes un salst!

28913 g

Šis draudzīgais 
mazulis ir Pluto 
vairak pa pratam!

Patiesi 
vardi, 
nodomaja 
Pluto -



Tēvoci Frederļk! Vai pie 
vainas nav ta lapsa?Paskat! Visapkart 

v spalvas!

Ko?! Kapec vīnam ķepa 
ieķerusies spalva?



Pluto nojauš
neiagas
lietas!

RRRRR!

Pasteidzies! 
Tas ir īsts 
mežonis!

AVUUUU! VAFF! 
VAFF!

Nu! Vai tu tagad 
man tici? Tā
pēc... Skriesim!

GRRABRRRR!

Strauts! 
Varbūt 
tas ir labs 
glābiņš?!



Ak ne! Vai 
tiešam tu 
baidies no 
ūdens?

AVHUUUUU!
RRRRRRR!

Piedod, 
draugs, 
man nav 
citas izejas!

Nebaidies!
Drusku salt ūdenī 
ir labak neka ie
kļūt Atilas rīkle!

Nestive 
jies nu 
pretī!!

Redzi? Mes esam 
glābti! Straume mus 
aiznes tiem garam!

Kur gan 
mes slep 
simies?



Luk. laba 
paslēptuvē!

Un tagad... javakte! 
Ja vien Pluto nav 
kļūdījies...

...drīz vien Atila 
atkal saks 
blēdības!



Palaidņa suns! Tūlīt 
pasaukšu Atilu!

Pluto!
Atpakaļ!!!Ko??! Tas duksis atvilcis 

līdzi lapsu!

Beidz vienreiz gau
dot, labak pastasti, 
s^kas te notiek! _

Taču
drīz
vien

Kads velns tev \ / r ^Varbut Atila 
iekodis? Vai tad tu V vienkārši nepatīk 

Ļ  nebji labs suns? ^  P

r  Jums taisnība, zeni! Laiks ^  
Ziemassvētkos veikt ko jauku! 

Tapec ceru, ka lapsenam garšo 
mana atvainošanas! Un es apsolu arī 

ka nekad vairs nesiešu Atilu 
S. pie ķedes!



Varbūt viņš 
pekšņi_ kļuvis 

devīgs!
Tēvocis Knaps mums 

izmaksas?! Es tam 
neticu!

pats jūs apkalpošu, nebūs jamaksā 
dzeramnauda oficiantei!

,.sm
\REPRO"

© DISNEY 1997, Egmont Latvija; LV- 1081. Rīga p/k 30, tel. 468671, 
lic. N,000700994 , a/s Preses Nams, E-pasts: redakcija@egmont.lv ; 

WWW: http://www.egmont.lv

mailto:redakcija@egmont.lv
http://www.egmont.lv


DOflAlDB VA’tB
Ērgļu klints galva
Braucot cauri Klinšu Galvas parkam,

Donalds atceras savas nedienas iepriekšējā 

apmeklējuma laikā. S trād ā jo t parkā par 

apkalpotāju, viņam izdodas pārvērst k lintī 

izc irsto  deputā ta galvu par mērkaķi... 

š is  ir te ju vai visjautrākais s tā s ts  par Donaldu 

kopš Tu lasi mūsu žurnālu!!!

8UŅAPUIKAS
Neredzamā banda

Iepriekšējo reizi, ja  a tceraties,

Suņapuikas gribēja apzagt 

banku ar Bruno Bezbremzes 

palīdzību. Kādu laiku jau izskatījās, ka viss 

būs labi, bet ta d  viss pajuka, šoreiz pienākusi Lēdijas 

Mīmas kārta "izpalīdzēt" -  un Suņapuikām izdodas uz 

kādu laiku k ļū t neredzamiem...

jYIJjC IJ3  Spoku mednieki
Biezvīra apģērbu veikalā atka l ķibele -  

katru nakti no labi apsargātā nama 

pazūd kāds glauns ancuks. Vai vainīgi būtu 

spoki?To Mikijs un Minnija atklā j jau pirmajā 

naktī. Taču, ja  viņiem nebūtu līdzi mazā 

magnetofoniņa ar pulti... Brrrrl...
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Snaudulīgais gans
A itu  skaitīšana palīdz aizmigt. 

Taču reizēm ta s  traucē darbā, jo  

īpaši, ja  uzdots pā rska itīt a itu 

baru. Un pilnīgi droši var apgalvot, 
ka ir ļo ti g rū ti aizm igt, s ka ito t 

a itas, kuras kā melns karapūlis 

lēkšo tev t ieš i virsū!

BRUNO
Kā aizvākt lūžņus
Ak, ja  Deizija nebūtu atgādinājusi Bruno 

Bezbremzem, ka viņa mājā ir g rū ti iek|ūt! 

Varbūt Bruno kādudien t ik tu  aprakts zem 

savu veco izgudrojumu klājiena...


