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Ak! Kāds burvīgs miers un 
klusums! Esmu atslēdzis telefonu, 
neviens netraucē manu pusdienas 

nomidzi! 2.

Nu. nu! Re, kāds! Izlaidies, 
slaistās!

Latviskojis A ndris  Akmentiņš

j O M A t E k ! »







Un atceries -  
pa malciņam stundā, 

citādi...

Oho, kāds skatiņš!Ej vien, es visu dzirdēju! Zagļiem 
nav cerību! Kad ieraudzīs manus muskuļus, 

aizmuks kā likts!

Ja nu tas ir zaglis? 
Labāk iedzeršu vēi! Laikam vajadzētu gaidīt 1 

vēl stundu, bet kas tad 
to var izturēt!

-  ^

Donalda 
muskuli 
aug ne pa 
jokam!

7---------Lai tikai tie zagfi panāk!kl



Bruno Bezbremze piedāvā:

N e t ic a m i.
P ā r s t e i d z o š i .  Tev t a s  j ā z m a .

iM iijife!
Zaļmatainu panku 
dzīvība ir apdraudēta!
Kādā Vācijas lielpilsētā 
zaļm atains panks uz 
soliņa bija mierīgi 
aizsnaudies. Pēkšņi viņa 
matus sāka grauzt kamielis!

Jautājums -  ko kamielis darīja šajā parkā? 
A tb ild e  -  r e k la m ē ja  s a v u  c irk u !

DUB U LTM ETELIS
Pie izgudrojumiem, kuri laimīgā kārtā  
nav guvuši atzinību, pieder šis m azliet 
neērtais am erikāņa Hovarda Rosa 
darinātais m ētelis divām personām.

1IJJ
Marks Antonijs, romiešu karavadonis, valstsvīrs un 

Kleopatras pielūdzējs, ar savu makšķerēšanas māku 
gribēja izpelnīties ķēniņienes atzinību. 

Viņš lika kādam nirējam zem  ūdens pie āķa piekārt 
milzīgu zivi. Tas nonāca Kleopatras ausīs, kura arī 

sam eklēja nirēju šai makšķerēšanas izrādei. 
Kleopatra lika nirējam uz M arka Antonija āķa  

uzlikt beigtu zivi. Tā  nu romietim nācās 
piedzīvot izsmieklu...

M A G N Ē T IS K A S  G O V IS
Ganoties govis šad un tad apēd pa nelielam  

m etāla gabaliņam , pa kādai nagliņai vai 
skrūvītei. Am erikā daži fermeri tāpēc  
savām  govīm iebaro m agnētu. Tas ir 

tik liels, ka paliek kuņģi un pievelk 
visus m etāla priekšmetus, lai asās 
lietas tālāk nenokļūtu gremošanas 

aparāta jutīgajos orgānos un tos 
nesavainotu. Tik m agnētiskas, kā 

redzam s zīm ējum ā, govis 
tom ēr navĻ

<3>

K AU LU  Z U D U M S
Pieaugušajiem ir 206  kauli, bērniem -  300! Atsevišķi 
īsie kauli pam azām  saaug, veidojot garos kaulus.



Brīve kā pulti? 1^% Brīve ta  pulns £nie;i 2

Planējošā čūska no Āzijas var izplesties pavisam * 
plata un plakana. Kāpēc tas vajadzīgs? Lai kā 

zīda lente tā  varētu šauties pa gaisu!

Gorillas 
koku 

lapotnē  
būvē 

ligzdas  
un tajās  

pārnakšņo!

Baltgalvas ērglis ar 
draudigu izteiksmi 
uzbrūk mazākiem  
plēsīgiem putniem, 
kuri tikko noķēruši 
medījumu. Aiz , /  
bailēm m azāk ie ' 
putni atlaiž 
laupījumu, un

ērglis var 
ieturēt 
maltīti!

Eiropas valstis

Kāpēc cilvēki 
televīzijā tik labi prot 

sauus te k s tu s?

Kapec Saule
vakarā ir sa rkana?

Saules baltā gaism a īstenībā sastāv no visām  
varavīksnes krāsām! Lielāko daļu Saules 

gaism as krāsu "brem zē" gaiss, tam  cauri 
labi izk|ūst tikai sarkanā -  vakaros.

kad attālum s caur gaisu ir lielāks 
un visas pārējās krāsas "padodas"!

Koferzivs āda sastāv no 
kaulu daļiņām  un veido  
bruņas, kas tai piešķir 
ceļojumu kofera izskatu. 
Koferzivs ir mazkustīga, 
uz priekšu tā  virzās ar 
spuru spēka palīdzību.

Piecas lielākās (šādā secībā): Krievija, Francija, Spānija, Zviedrija un Vācija. 

Piecas mazākās: Vatikāns, Monako, Gibraltārs, Sanmarino un Lihtenšteina. 
Piecas ar lielāko iedzīvotāju skaitu:

Krievija, Vācija, Itālija, Lielbritānija un Francija.

Piecas ar mazāko iedzīvotāju skaitu: Vatikāns, Sanmarīno,
Monako, Lihtenšteina un Gibraltārs.
Piecas dārgākās: Somija, Zviedrija, Norvēģija, Dānija un Šveice.

Tāpēc, ka viņi tos nolasa no skatītājiem  
neredzam as plāksnes kam eras priekšā, 

no tā  sauktā sufliera.

Tāpēc, ka 
tajā ir ūdens! 

Ūdens grilējot iztvaiko, bet ūdens tvaikiem  
nepieciešam s vairāk vietas nekā ūdenim. Tie 

sagādā sev vietiņu, saplēšot desas ādiņu!

Kapec Saules gaismai 
vakaros cauri gaisam 
veicams garāks ceļš, 
redzams zīmējumā.





(  Ha, ha! Es \  
vairs nevaru! jVā! Knābis normāls. 

Paldies Dievam, bet 
kādas man kāāājas!

--------  '--x .
Ha, ha! Pilnigs džezs! A 

Ha. ha! ]

Ha ha hal Aizvediet mūs. 
citādi mēs mirsim 

no smiekliem!

Malacis.
Donald!

Es lepojos ar tevi! Vai 
Bruno zāles palīdzēja?

roku laimi, šķiet, Bruno zālēm A
**1 nav bijis blakusiedarbības -  

tu atkal esi vecais, 
labais Donalds!

nav Dijis 
tu c 

lai
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Ņemiet droši, zēni! Spēles kasete ir 
’ laba. tikai pats bloks nestrādā!

Jā! Aiziesim 
ciemos!

Skatieties! Bruno ir pašam 
savs spēļu automāts! 

Izmēģināsim to kasetil





Es izslēdzu un izvilku kaseti! Pabāz paivu laukā, 
paskaties, vai galerti jau projām!

Zemieši, vispirms aiztrieciet galertus līdz viņu 
cietoksnim ar krēmlielgabalu! Tad izglābiet burvi!

Tas ir karš! Galerti 
uzbrūk Dakburgai!



Traka būšana!
Ar krēmu pa galertu!

Ciņa ar tortēm ir 
sākusies -

Citrontoršu lielgabals 
pa kreisi!

Bandīti 
pa labil

Tas ir krēms! )  *, 
Vini svaidās ar ēdienu! v-A





Kas te notiek, 
Bruno?

Es izveidoju jaunu virtuālās 
realitātes iekārtu, kad mani 

iesūca jaunajā spēļu sistēmā!

Tad jūs ievietojāt savu kaseti! Es atjēdzos _
šajā tērpā un aiz restēm! <

Žiglāk! Izslēdz 
virtuālo realitāti!

Labil 
Viss atkal normāli!

Viss pazuda! Mežonīgie 
galerti. kosmiskie ieroči, 

sinepju minas un milzis -  
nekā vairs!

Bet Bruno, tavs 
izgudrojums ir 

pagalam!

Paldies Dievam! Man apnikusļ virtuālā realitāte 
tā ir pārāk reāla! Ņemiet iekārtu bez virtuālās 

funkcijas savam fondam!

Paldies. Bruno!Lieliski!

Jā! Šī spēle un ienākumi no tās, 
varētu teikt, nokrita kā no zila gaisa!

Labi nostrādāts, ģenerāļi! 
Jūsu karš pret galertiem ir 

ļoti iecienīta spēle!
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Šodien ierodas pārtikušais barons 
fon Mukasens! Ceru noslēgt 

labu darījumu!
Tu būsi atbildīgs par 

viesmīlību!

Man būs jāziež 
sviestmaizes?

"\7  Tagad dodies ' 
l  dzīvē, rīko man 

Esi

j3D©S&£M)Q Di£S8
LAČA PAKALPOJUMS

Cietsirdīgais barbar! Rimsties, krustdēl!
Tu savā vecumā nedrīksti \ Tev nav par ko 
tādās piedalīties! Un es tur ķ— 

savu kāju nesperšu I



V 'p ro ta m s  n(? krustri&l! Kad mēs ar baronu \  f  cerUi kacļ tad viņš 
tuvosimies, tu pabikstīsi laci, un /  M s  man ļabs drauqs!



Ko nu? Kur lai vēl atrod kādu lāci? 
Neiešu taču uz zooveikalul

" i v -• - Sveiki, tēvoci Donald? Ko tāds bēdīgs?

/  Varbūt vienkārši nelāga dienai 
f Varbūt man vienkārši jāatrod 

kāds lācis!

r------------------------- -----------------------------1
Paklau! Jums jāaiziet līdz meža pļaviņai! 

Un tad...pst...pst...

Drīz



Uz priekšu, pa 
taisnāko ceļu! Tēvocis Knaps būs laimīgs!

Es to jūtu ar muguras smadzenēm! 
Varbūt pat apbalvos mani!

Māte daba pelnījusi ko 
n  labaku! Bet šie tik gāž!

Ne pārāk piemīlīgs mežs! 
Skat. kādu drazu cilvēki 

piemētājuši I



Jā, bet par mūsu galveno sāpi.. 
Vai šeit ir manīts kāds lācis?

Bet protams I Tepat 
netālu pirms dažām 
dienām viens esot 

n lāčojis!

Mēs labi saprotamies!
Tas ir svarīgi katrā darījumā! 
Lai partneris būtu uzticams 

un lādzīgs!

Es p-pilmba 
p-piekrītu!

Skat! Galva virs 
krūma! Ātri, baroni

Es arī esmu vecā kaluma cilvēks! 
īsts džentlmenis, kurš c 

vada savu dzīvīti!-

Eu. ko es dzirdu!? 
Vai tas ir viņš?

Uzmanīgi, 
baron! Tveriet 
fotokameru!

Tikmēr -





Tā d a r in a  s trū k lk ā rb iņ s la z d u !

Augšējā daļā /  i
Izdur divus \ l i y ]  ļ^ - i o  
caurumus. O  , <

Gumijas 
motoriņu 
p ietu r un \  

je lo j ūdeni. =

Ieliek koka plāksnīti 
un uzvelk gumijas 
motoriņu.

9 Maskēšanās 
nolūkos pārlimē  

ar krāsainu 
līmlenti.

Nostiepj gumiju  
un nostiprina ar 
sērkociņiem.

Uzliek vāciņu vai 
šķivi -  kārtībā!

J ā , te  n u  g a r ā m  n e p a ie s  n e v ie n s , n e p a c ē lis  v ā c iņ u ! U n  ta d  ta s  a r i  n o t ie k .

Ārsta kabinetā ienāk virs ar pīli 
uz galvas. "Kā varu jums 

palīdzot?" jautā ārsts.
Pile atbild: "Noņemiet man no 

kājas šo dīvaino augoni!" 1

Š e it ,  p ro tam «/ 

,u k i, b d  man labā  

īk  tu r , k u r z ā līte , 

kur k rū m iņ i..*  ^Muša īsā lai 
izdēj tūkstoi 
Labi, ka tā  p 
nekladzina.

pulsteņrai 
lielajam? 
"Es izskrii 
uz stundir



Tiesnesis nopratinām ajai: 1 
"Kundze, jus esat uzrādījusi 
k nepareizu vecumu!" ^  
ķ  Nopratinām ā: ^  
"Nevis nepareizu, bet vienu 

no agrākajiem!" Nagu grauzi»! [ (tt

M ilzīgie ziloņi ^  
baidās no .
m azitiņajām  
pelītēm ! Tiešām?  
Jā, jo  pelēm  ļoti tik 
paknibināties ap  
ziloņu nagiem!

B also jam  p a r  d t iv n l tk u ?"Saderam, ka varu 
stumt galvu caur šo 
. caurumu?"

V ai S p ru k s ts  š a jā s  
d e r īb ā s  u z v a rē s ?

Protams! 
Caur m azo  

caurumiņu viņš 
'  Q  izbāž pirkstu un 

stumj galvu!
~  Kas var būt 
t j /  vieglāk!

Degunradzis Karakeko 1959. gadā tika ievēlēts  
Brazīlijas pilsētas Sanpaulu dom ē. 50000 pilsētas  
iedzīvotāju balsoja par biezādaini -  protestējot 
pret lielajām pārtikas preču cenām . Savu vietu 
parlam entā degunradzis tom ēr ieņem t nevarēja -  
vēlēšanas atzina par spēkā neesošām!

Papīra lapa, zīmulis laukum a zīm ēšanai, dažas  
m onētas vai kas tam līdzīgs —  visu, kas 
nepieciešam s m azajām  dzirnaviņām, 
var atrast it visur! (Skolā, piemēram.)

S p ē le s  n o te ik u m i:

•  Spēlētājs cenšas savas ^  ̂^ 
figūriņas izvietot vienā līnijā! \  /
•  Vispirms abi spēlētāji figūras /-k  
pārm aiņus uzliek uz laukuma. "  "  Ja »T”
•  Kad visas figūras uzliktas, /  \  
pārm aiņus izdara gājienus! .  S



ViTī. vilkatis!

Dārgo dienasgrāmatiņ! Cik jauki, ka 
dabūju lomu luga "Vilkatis tenisčibiņas”! 

Jāsaka viens teikums, tik un ta es 
priecājos!

Vai,
paldies!

Lieliski, Deizij! Neviens nemāk 
tā sp ieg t!__________ _STOP!!!

DAKBURGAS VILKATE

Bet tad sakās īstas šausmas -  ģērbtuvē!
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Varbūt pie zinātniekiem? 
Viņi mani pētīs...

Uh! Varbūt 
mani pieņems 

„ zoodārzā?

Deizija Vilkatel 
Vai jums mēdz 

būt iesnas?

Nē! Ejiet 
>rom! Lūdzu!

Es ne! 
Laidiet!

Nebaidieties! Ikviens vilkatis 
sapņo nokļūt televīzijā!

28



Es pabiju katra 
raidījuma! Un mani 

ieraudzīja...

Laid mani, vai 
es kliegšu!

Vilkatis iesviedīs grozā 
soda metienu!

Hik! Kāds 
briesmonis!

Viņa ir mutants!
Vīmi Vilkatis!

Tā ir Deizija!

Ātrāk, Deizijl Mēs nedrīkstam 
nokavēt...

Viņi taču nezināja, 
ka Donalds šova
kar nāks ciemos -



Uh! Kas tad tas 
par tērpu?



Izstāstīju _ _ i Saņemies, maza!
Donaldam  •••un ta<? es. pārvērtos Tu vari strādāt cirkā! Viņiem

savas bēdas  oar vilkati, ēēee! ( mtiu- toi-i; ormi

mājupceļā  -

*m

I

Es labprāt paņem tu! Kaunies, Donald! 
dažas spalvas! Tev j Vilkatim but nemaz 

nav smieklīgi!



SANTA KŪKAS «  VĒRSU GANS
— --------- ” — %-  d a ļ a

Java burinieku 
laikmeta! Jaunais 
Knaps Makdaks 
stāv pie stalta 
bruņinieka -  
Santa Kūkas 
stūres, un viņi 
vajā sultānu, 
kurš nozadzis 
Makdaka vēršus!
Ta ir leģendāra cīna 
starp tvaika dzindju 
un vēju!_

Lieliski, zēn! 
Jau 18 mezgli!

Mans sultān! Nejaukais kovbojs mūs panāks!

. B U Ķ M M l,r V . . ^ :

Š & r S f ' *  Klau! 
B S b b ,  Lielgabals!

Uz mums 
šauj!

Skaņa nāk no turienes! 
Hmm... Tur ir Danana vulkāns, 

bet tas izskatās normāli I

Uz ko viņi cer? Nekāda artilērija 
mūs tik tālu neskars!

Tas nav lielgabals!

Hmm, noslēpumains pērkons 
un pēkšņi viļņi!

Milzu vilnis pa 
kursu!

Turaities! y  ■

Jāl
Te nupat iet vaļā! 

Ko jūs teiksiet?

Penkroft! 
Vai tu atradi 

kameru?

Meklēju.
kaptein,
meklēju!
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Sultāns vēlas sēdēt uz reliņiem un 
vērot pakaļdzīšanos!

Jā, vējš ir norimis! Viņu buras sakritušās!
Viņi mūs nenoķers! Mēs mierīgi nokļūsim Madeira!

T -------------- ;---------------- 1
Atlaidīsimies... * Jāpiekārto šūpuļkrēsls!
pasaujosimies! ^  ______________

(

Mainīt halzi! Nezaudēt vēju! W  Rāmāk, pintiķi!
X I  Vējš norimis! Viss

Veiklāk, sakārtot buras! ; V. Pa9alam
------------^ r

Mēs zaudējām sacīkstes -  mēs abi! Es gribēju 
fotogrāfiju, kā mēs apdzenam to muļķa tvaikoni! Dari kaut ko, Račet! ļ  Piesargies no tā, ko 

Izgudro speķu, kas ļaus \  prasi, Makdak! 
noķert tvaikoni! Izmanto 

jaunās enerģijas!

\
Uh! Es cerēju, ka tvaikoņu ēra /  Kas tā par 
pēc šīm sacīkstēm beigsies! \ gaismu!

&V _ ___X —  --

jL  1 \  w 5 L  ļ

\  1  l U

'Li

' " • M m
33

Goda vārds, tas ir dīvains skats! 
Pat es esmu satrūcies!

Saule? Nē, saule ir 
otrā pusē!



Mazais Danana kalns pavisam 
sapostījis Krakatau salu!

No tā jau es baidījos! Tas ir 
vulkāniskais sprādziens dziji 

pazemē zem saliņas!

Penkroft, tu taču atradi kameru!?

Skatieties, kapteini

Tur bija gan skaņa! Krietns 
gāziens. bet skaņu viļņi noskrien 

tikai 1100 kilometru stundā!

Līdz Krakatau salai ir 
37 km! Mums ir tikai 

divas minūtes!

Neiespējami! 
Ne skaņas!

Kapteini 
Lai kāds atstiepj 

Austrālijas vilnas ķīpu!

Lai notiek!

Nav laika skaidrot! Dariet to!Ātrāk! Sabāziet 
vati ausīs!

Pagaidi, Knap!
Liec nolaist visas buras!

Labi. ticēsim viņam! 
Viri! Nolaist buras!

Kāpēc?
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Divas minūtes garām! Turiet ausis!

Patiesība 1883. gada 27. augustā Krakatau patiešām  
uzspraga ar milzīgu spēku un lielāko troksni, kads jebkad 

atskanējis cilveces vēsturē. Mēs nolēmām neattēlot šo troksni 
šeit, lai pasargātu cienījamo lasītāju saprātu (un ausis). 

Redaktors.

Kas tālāk, 
vulkānu pētniek?

Pēc divām minūtēm, un lūk! 
Tas jau nāk!

Es pats nejūtos labi!Pie Jupitera!
Visi stikli uz kuģa ir 

saplīsuši! Buras vēl neuzvilkt!

Atgādina lielu miglas vālu!



Lūk, mums ir 
burājamais Vējš!

Jā! Uzvilkt Durasl Tūlīt!Nav slikti? Man barda 
nosvilusi! Esmu gandrīz 

kails!

Nebija ’ik slikti! 
Esam pietiekami tālu. 
te viss jau atdziest! Kaptein! Vilnis 

no kreisās!

Tas aizvelsies 
tālāk kā pārējie, 

vai ne?

Mums jāsasniedz liels ātrums, 
pirns vilnis mūs panāk!

Buras! Buras!

Santa Kūkai ir vara apšuvums!
Tas izturēs triecienu, ja vien pietiks ātruma!

Nola st buras! 
ĀTRĀK!

A! Tas palīdz! Mēs idojam arvien atrak! Tagad mes skrienam ātrāk 
par vēju: Buras mūs 

bremzē! j

VRRRRR!
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Taiti es redzēju vienu iezemieti, 
kurš šitā brauca pa viļņiem ar garu dēli!

Ar tādu kā viļņudēli?

Tā varētu teikt1

Esam pašā galotnē! Ja nesašķīdīsim gabalos, 
nokļūsim cunami otrā pusē!

Skat,
kapteini

Penkroft, vai mana kamera 
nav manīta? Vavaiii!

Tikmēr uz 
Solo sultāna  
jahtas -

Palīdziet man nodzēst sultāna tējas servīzi! 
Viņš taču neizturami kliedz1

Ko? Prātvēders atradiesl 
Es neko nedzirdu, jo pats 

Allahs man tikko uzkliedza!

Tā bija varen 
karsta migla!

' Nē! Tam ir 
nodegušas burāsi 

\ Ha. ha< ,

Ātrāk! Sultāns pavēlēja paslēpties aiz 
saliņas, pirms mūs sadala izejvielās!Vai tas klibais 

burinieks vēl aizvien 
mums seko. par spīti 

grūtiem laikiem?



Puis, kā lu vērtē šis saliņas augstumu?

... §■

■ ■ - ;  - K

A.

•'"* ‘ ‘ " ‘ tļ^ Ī'.'V . >  ,  
■iļyS3&šSf \  ̂

V - -  V^..Vv

ļ Apmēram tāds pats kā mūsu vilnim! 
t'Ķ [ Tas gan būs... interesanti!
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Tās nav kaijas! Tā ir pati Krakatau! Tās ir atlūzas 
no salas, kas pacēlās orbīta, bet tagad krīt zemē!

i, es jūku... \  
aidro. Račet! j

čīc Liintic toA.. \  Protams! Lavai atdziestot, 
peld? ' iekšpusē palikusi gāze!

r— _________

Man ar to pietiek! f  Tf . ir īū,su Platmale. Kapteini 
< Man to vairs nevajadzēs!

Ž g l Ļ ,  . .. a f e  •-«

Joho, V / J t ' L l  •  " > 5 g
Hortenzij!

Nūūū!

Nebaidies, kapteini Hortenzija ir veikusi arī



Es ari domāju 
to pašu, sultān!

Tu pats ietriecies tajā stabā!

Jik! Liels lavas gabals sadragājis tvaikoni! 
Tūlīt šis ziepju trauks noies pa burbuli!

Sultānam taisnībai 
Atstāt kuģi! ar vēršiem!?





Labi. zēn. un es iedošu līdzi vienu lietotu fotokameru, 
lai jupis mani rauj. ja es vēlreiz fotografēju!

Ardievu, Knap Makdak! Parādīji vecam jūras vilkam 
īstu jūras braucienu!

Ak,
paklusē!

Viss biedzās labi, tomēr es nemaksāšu Račetam, 
lai viņš pētītu jaunas enerģijas! 

Pasaulei pietiek ar šodienul

"Un tā, ar Račeta "inženierijas" palīdzību 
pēc divām dienam mes nokļuvām Batavijā!

>o ziemeļu nostūri vulkānā sprādziens nebija skāris!'

"Kad Dubdagas sultāns saprata, kā vinu piekrāpis 
sāncensis, viņš bagatīgi samaksāja par vēršiem un 

uzvarēja visos Kerapana Sapi ilgus gadus pec kartas!"
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BIRŽAS JAUHUUI
N r .  9 .  2 0 0 0 . 6 a d a  1 1 . f e b r u ā r i

Ž M itū h  m5)iīi3ii 2. un 1S. ik i i ' jn iū  mahl5 ^ d aas  >Jaa^a /lailaļāal

Neliels piedzīvojums
D onalda dārzu nomāc «kūdra®, un viņš 

d o d as  pie Bruno p ie  padoma\  Taču 

Bruno nav padom a, t ika i sap līs is  

ra d ia to rs , un beidzot Bruno un Donald» 

gandrīz vai paši k |ust p ar akudrām i

is s k h jim m ī& ļp '
Vēsture atkārto jas
5 a š u tu s l p ar D onalda rijību, Deizija 

p ieviršas iepriekšijo  dzīvju pžtnlecibail 
Vai tiešām  viņai nekad nav izdevies 

iepazītie» a r  normālu zin u?  Vai 
tieš am  D onalds Ir p a ts  labākais? Jj


