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Latviskojis Andris Akmentiņš

ZIN ĀTN ES 
DVESELE

Ar ko gan to sajaukt? Tur varētu 
iznākt krietns brūķis!

Tas palika zaļš! Jau pirmajā darbadiena 
es izgudroju zāļo?

Apkopējs Daks izgudroja ko? 
Jaunu drazu kaudzi? drazu? Esmu veicis istu atklajumu! 

Paskatieties piezīmēs!

"Ieliet kolbā zilu šķidrumu... lūk, tā!"



Nejēdzīgs skrioelejumsl Mums te 
1w n zilu šķidru ”

tiem kļuva zi

i ' i ā m

Hm.. Jums taisnība, profesori irn m m a k a in . 
Turpmakajos eksperimentos n  eks^r?menfe

F T 7 V iJ  s - v r r '



Fūūl Vai tad naudu p
spožām grīdām? v_,___

progress, nevis linolejsr

Slaukot grīdu, es tikai 
maitāju savu zinātniekā 
talantu! Nost ar birstēm!

Vajadzīga vēl kāda viela ar 
skanīgu nosaukumu! 

Piemēram, kalija nitrāts!



Tu izgudroji šaujampulveri! Ar 
divdesmit gadsimtu nokavēšanos!Lieliski! Rūpīgi pierakstītas visas vielas! 

Jauna sprāgstviela mums noderēs!

rs... krīts. 
Idiots!

Domā, es_uztrauktos par 
naudu, ja zinātu, ko iesākt ar 

dārgo iekārtu? Visi ražotāj 
nāktu šurp un lūgtos!

Precīzākie pieraksti nelīdzēs, 
ia tu nezināsi ķīmiju! 

zlnašanas ir zinātnes 
dvēsele!

urpinājums 10. Ipp.



Pļavā ganās divas govis un sarunājas: 

O  / 7  aPec san Gauja pēdējā laikā 
g C ' „ palikusi tik  kārna?'
D  Aiz māņticības, viņa tagad

ed tika i četrlapu āboliņu!”

Muzejā kāds

"Pebestiņ," 
sauc zāles uzraudze,

“tā taču bija no 17. gadsimta!" 
"Paldies dievam, es jau domāju, 

ka tā  bija jaunai" /  'Vai jums nešķiet, ka šim 
■* *  sunim ir pārāk īsas kājas?"

jautā pircēja suņa pārdevējam. 
"It nemaz, jūs taču redzat, ka vis. 

^ ^J e tra s  sniedzas līdz zemei!"
w "Apsveicu," r  

priekšnieks saka 
jaunajam darbiniekam, 
“tik  agri jOs vēl nekad 
neesat nokavējies!"

Skolotājs: > *** 
L. _ “Nosauciet trīs 

Āfrikas dzTvnlekusI" 
Māris:

"Viena zebra un divi ziloņi!’

Vilis pārnāk 
mājās un lepni saka: 

"Es šodien vienīgais klase paceļu roku!" 
"Malacis, un kas tas bija par Jautājumu?" 

"Kurš direktora kabinetam izsita logu?“

J [ Cirka ^  
direktors sauc: 

Telts deg! Sauciet 
ugunsrijēju!V^

Piespiedu

Drīz b ū s  Jubileja!

Vienā alā dzīvo ] 0  
^  četras peles. Viena

uztraukta Ieskrien dzīvojamā istabā: 
“Kas ēdis manu sieru?"

Pēc mlrk|a ieskrien otra un sauc: 
"Kas dzēris manu kolu?"

Trešā satraukta:
Kas klausījies manu plašu atskaņotāju?" 

Pēc brīža iestreipuļo ceturtā pele: 
"Ņam, šļūk, čačačāl"

Jaunais Ieslodzītais 
saka sargam: 

"Pasauciet, lūdzu, 
atslēdznieku!"

"Kam jums vajadzīgs 
atslēdznieks?"

“Vai tad Jūs neredzat.



Deizija Ir  sakusi mācīt 
gleznošanas pamatus.

Tas ir ļoti jauki, Trik, tikai centies, 
iai līnijas būtu precīzas!

Piedodiet, zēni! Ļaujiet 
man sakārtot audeklus!

Hmmmli

Piedod, Tik, bet man 
šķiet, ka tas ir Trika darbs.

Uh! Kā tu to zini 
tante Deizija?



Diemžēl ne! Es tikai c 
Makdaks būs mierā js 

ka šeit valda tīrīt

Kas tad cits? Viņam taču pieder visas 
laboratorijas pilsāfā! Un viņs tDITt būs klāt!

Makdaks?

Vai! Un tad man atkal nebūs darba!Ja, te ir ko uztraukties! Tēvocis Knat 
1, ^  naudu velti netērēs, viņš sle 

/1,, so vietu!

Drc/šības labad viss 
jāpārjautā profesoram!

Tātad man jāizgu kaut kas 
izcils, pirms v' atnāk!

Protams, ne! Tā 
nekaitīga...tlau, profesor! ļ  

Vai sis var 
sprāgt?



Aizmidzinoša gāze! 
Aaak!

Loti noderīga gaze. neko teikti Ko tad lai 
izgudro, ja Katra viela uzvedas, kā 

pašai ienāk prātā?
Tēvocis Knaps nāk!

Profesoru aiznest nav laika! 
Lai pagul tepat! Nāciet, tēvoci 

Knap! Kas ir 
šie kungi?

Es jau nākul

Eksperti, krustdēl! 
Liksim pie malas 
mīlos sveicienus, 

rādi, kas izdarīts par 
manu naudu!



Ak tā!? Es maksāju baltu 
| naudu, lai viens te varētu 

slaucīt grīdas?



Tu domā. šis ^  
balons? Tas 

piebriest!

P — ■— :— —  - - (  īsts izgudrotājs jau iepriekš ziņo 
_ saviem sprādzieniem!



( Tu lops! Nešķistais! Es tevi tiesā iesūdzēšu!
^ ------------------Kāds ir mans mētelis!

1 Viss vienā llmēl

Bet tā nāk nost... uņ 1 Neticam»! 
mētelis ir ka jauns! / .

\ 
*

Kāda konsistence! Atsitas )  l s maržo labāk 
kā gumijas b u m b a !___ y  ļ  par odekolonu!

'  " \B e t ir  izturīgāka ) manu

T ā izveido Y '  y  is s s a s ,
( N la k a s lo r m a s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ lzarsl̂ ļlJŝ  ,

Makdaka kungs, mēs iesakām uzsākt J 
šīs vielas masveida ražošanu!______

^ p ^ ^ T i ešiJā^Te^ēpjas)

/  r - V f ' '

Mans skolnieks! ļ
Tu esc ko vērts, \  Es uzreiz nojautu 

krustdēl! Saņemsi talantu! 
par 30 santīmiem i

\   ̂v Tieši tā! 
Talants ir zinātņu / >  Lai dzīvo 

d v ē s e le !^ , ' { ^ 0  \  izgudrotājs

.
1
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Jauki, bet mazliet vēsi! Jātiek 
saulītē ar visu guļamtīklu!

eras pie burvju spēkiem! 
;ņu saknes, burvju joki, iet 
pa zemes virsu koki!

Varbūt pārcelt to virs krūmiem, 
bet man... žāvsf ir slinkums!

Kol Jums jāiet, 
nevis jārunā!

Nē. tagad mums ir 
iespēja apciemot 
radus Mežciemā!

Ei! Jūs ejat uz nepareizo 
pusi! Jums jāpaliek dārzā!

Ak. ja es būtu zinājis, ka 
>tā notiks, būtu sakravajis 

pilnu dobumu!
Man pazuda burvju nūjiņa^ 

Ko nu? ' j



Apstā jie ties, citādi mēs 
izsauksim m alkascirtēļus

Tā ir policija! 
Klausiet to!

Hei! Es varu palīdzēt!

Glābiet! Motorzāģis!

Vāā! Esmu pagalam!Stāviet! Nebēdziet!

Skrieniet

Ko? Āā! Tas bi 
tikai sapnis!

reizēm jānc



A PST A TIE S AIZLIEGTS!





Es esmu šīs aģentūras īpašnieks, ^  
tāpēc drīkstu šeit likt mašīnu, 1 
________ saprati?

Ui! Ak ī-īpašnieksiv



Patiešām? Bet es piespriežu, un viss! I

Kaut gantie

Ei. kundzīt? 
Kas lēcies? Jūs 
nedrīkstat man 
piespriest sodu!

^  Es tikai daru savu darbu! Katram 
mulklm skaidrs, ka ugunsdzēsēji drīkst 

apstāties pie ūdens pumpjiem!

Ak! Varbūt man nemaz 
nepatīk šis darbs!

Gan jau centrā atradīšu, ko sodīt! 
Ahā! Re, kur ir viens neģējnieks!

5 labāk šim 
darbam!

pflKßüRG flSBflUKfilHml Veseli divi 
pārkāpēji! Lieliski!



На. ha, 
kor



Ak tā? Nu. pagaidi! Nu man pietiek!

Un neiedomājies,ka 
spēsi izvairīties no soda 

maksāšanas, 
pintiķi! f - ļ ļ a ^ -

Ak tu, nejaukais, nei 
noteikumu pārkāpēj!

( VĀAA!

Apsveicam, jaunkundzi 
Jus tikko aizturējāt izcilc 

banku aplaupītāju 
Dzelzs Ralfu! i

Nākamreiz padomā, 
pirms pārkāpti

Jūs esat varen nadzīga jaun
kundze! Vai neesat domājusi 

par darbu policijā?
D fM B U R G fiS  B f iN K f l l

■o u c p » -
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ļ |  debestiņ,
sarkanvīna traips uz 

visskaistākā sniegbaltā galdauta! 

Pārbtlis! AsarasI Izmisums!!! 4

Nesatraucies, Minnij! Nav jau tik  briesmīgi! 
Ne jau sarkanvīns ir izlijis, bet sastingusi 
sārtā aug|u želeja!
Tas notiek tā:

Pēc receptes pagatavo sarkano augļu \  
želeju. To ielej slīpi novietotā glāze. ^ 
Vēl nedaudz želejas uzlej uz caurspīdīgas 
plēves. Visam ļauj sastingt.

Sarkano traipu gar
maliņu Izgriež. Traipu LTJ
un glāzi novieto tā, p a __________ _
kā redzams attēlā, \ U z m a n īb u !  
vispiemērotākā ir balta i . j j i  j_  r

*  Mazais Toms ? 
^  atkal lielās:
V "Kad mans tēvs bija 

kapteinis, viņš 
) apce|oja visu pasauli, 
^  Izņemot Ameriku, 
^  Āfriku, Āziju un *  

Austrāliju!"

Ar aukliņu uzsist 
mezglu -  Deizija 
parādīs, kā tas 
darāms!

Pirms robežas /  
šķērsošanas ^  

vilciena kupejā X  
ienāk muitnieki: \  

"Cigaretes, alkohols, 4, 
šokolāde, kafija!" y  

Kāda vecāka \ 
kundze noraidoši 
pakrata galvu: \ 
"Es labprātāk \

' izdzertu tasiti \  

« i“ 1"

ļ j  Viņa saņēmusi rokā abus 
y  aukliņas galus un pēkšņL 
i . izdara kustību, it kā ķ  
^  sistu ar pātagu, un \  

palaiž vienu auklas 
galu vaļā. Rezultāts:

Protams,
Deizija blēdījās!
Vienā auklas galā 
mezgls jau bija. To viņa 
bija paslēpusi plaukstā! 
Rādot triku, viņa divas 
reizes palaida vajā 
auklas galu bez mezgla, 
bet "veiksmīgajā" 
reizē -  galu ar mezglu.

Otrs mēģinājums: 
atkal nekā! Taču ar treš 
reizi viss izdodas gludi: 
aukliņā ir mezgls!



Samaisīt piparus un sāli -  to  var katrs.
Bet baitos graudiņus atkal atdalīt no 
pelēkā pūderīša, tur vajadzīgi speciāli 
paņēmieni-lū k , šie: Piparu un sals

maisījumu ieber 
glāzē ar ūdeni. 

Pipari peld pa virsu, 
sāls -  nosēžas.

Kāds ēzelis gribēja nok|ūt upes otrā krastā, jo tur auga 
daudz sulīgāka zāle! Tuvumā nebija neviena tilta, nebija ari 
laivu, un peldēt ēzelis neprata! Kā gan viņš tika pāri upei? 
Jā, kā gan? Ļauj draugam labu laiku m inēt Ja viņam 

vairs nav padoma, pabeidz šo stāstu tā:
Tu padodies?! Ēzelis darīja tāpat!

j  “Tēt, tev rīt jāiet u;
^  skolu, notiks vecāku
>  sapulce šaurā lokāP ,
V  "Šaurā lokā?"
7 "Jā, tēt, tikai tu, mans
^  klases audzinātājs ui 

W  skolas direktors!"

jH e  1 9 1

Vai tu to vari? Pats i 
jāsareizina divciparu skaitlis, kas 
beidzas ar pieci -  tātad 35x35 vai 
65x65. Tas jādara galvā, turklāt ātri!
Jā, tu to vari! Ar tēvoča Makdaka 

piemēra "85x85“ palīdzību.

Plastmasas karotīti rīvē gar vilnas audumu un 
tur virs piparu un sāls maisījuma. "Elektriski 
uzlādētā'' karotīte pievilks smalko piparu 
pulveri, bet sāls kristāli paliks uz galda.

D + B + OK = B S -  tāda ir šīs pavasarigās
izpriecas formula. Citiem vārdiem:
dvielis + balons + ūdenskrāns = balonsviedējs!





Jā! Mūsu tēvo
cis Donalds!

Vai zālē ir kāds, kurš 
domā, ka viņu nevar 

nohipnotizēti?

Tu domā. ka es te 
niekojas, ja?No kā tu baidies? 

Tu teici, ka tās ir 
blēņas!

Ko jūs darāt!? Es 
negribu, ka mani 
publiski izpirgā!

Jā! Tās ir tīras 
blēņas!

Bet tevi šobrid vairāk 
uztrauc aukstums! Tu e

Ziemeļpolā, vienās

Brrrrr!
Jā... jums 
taisnība!

Tagad tu esi 
cirka ronis!Bet nu aukstums ir 

nieks, jo tu esi ronis!



Kur... k iff tas ir? Nesēdiet tik mierīc 
Lielais lācis nākī

Tev aiz muguras! 
Tūlīt sakamps! Turiet vinu! Viņš 

nedrīkst aiziet!

Ak vail Tagad viņš klausīs? 
visiem ieteikumiem!

Tad darīsim 
kaut ko!

Paligaa! Ei! Tu tak 
joņo kā 

tāds 
klauns!

Glābieties! 
Izmucis plēsīgs 

lācis!
Nezinu, kā ar to lāci, bet 

trakais te jau ir!





Jūs radāt nekārtības! 
Ja neiesiet proiām, 

^  es jūs arestēsu!
policista)

Oho, īsts 
policists! GAĀĀ!

Nāc. Donald, tev 
jatiek projām!

Tu, nezver, esi 
arestēts! Vai nav la iksl 

iedzert kafijuHļ

HA HA HA HA!Visiem '  
policistiem patīk 

riekstiņi! Bet 
zefīri? >

Purkš!

Ņāūū!
Pietiks! Tu esi tik 

smieklīgs kā kaza!

DRAZA



Uz priekšu, zēni! 
Nedrīkst vinu 

izlaist no acīm!

Ei! Te na 
stallis!

Pagaidiet!

UNKS! UNKS! W  Hik! Kas notiek 
-------* | - ļ l k  ar to puisi?

Vācies,
lielais

merkaki!
Ceru, ka tev patika 

pusdienas! irpmāk 
pārtiksi no maizes 

un ūdens! .

Vajag papildspēkus!] 
Ugunsdzēsējus uz I 

galveno ielu! J

Tūlīt tu būsi aiz 
restēm, draugs! 

Cietuma vai 
zvērudārzā!

GĀAARDZ!



AAAA-EEEE-
AAA!Tu pasmiesies arī bez ļ f t l  

zobiem, draugsl noskatīties!

Ko viņš tur 
dara?

Mums to labSk 
nezināt!

DrīzumāĀĀĀĀĀ-ĒĒĒĒ-ĀĀĀĀ! Jūsu tēvocim gan ir 
melnā diena!Tu esi jurists, parūpējies, 

lai man nav jamaksā par 
:o, ko ievārījis tas trakais!

Kāpēc visi vain 
vinu? Tā ir Frit 

vaina!

DAKBURGAS

Nepamodiniet viņu no transa, viņš mani 
nosviedīs zemē! es to atzīstu! Tikai dabūjiet 

zemē! Es uzņemšos vainu!

Nevaidi, pats esi 
vainīgs!

Labi! Jus esat 
liecinieks!





P
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AK. šis gleznojums liecina par seno diženumu! Tas, 
vidū, ir sers Dakeridžs Makdaks! x

Bet sers Dakeridžs ir tik sīciņš un Bervervills 
tik milzīgs I Kā viņam tas izdevās?

Kā īstam Dakam tev vajadzētu 
zināt par mūsu dzimtai piemīto

šajiem iekšējiem speķiem!

Un ja mums jāsatiekas

f  Gleznā redzams, kā viņs uzveicis > 
Bervervillu vadoni! Viņš atkal un atkal 

centās iekarot Dakenburgu! Bet viņiem 
tas, protams, neizdevās -  vismaz ne

V senajas klanu cīņās!

Visā Augstkalne naidnieki . 
krita izmisumā, kad izdzirdēja \ 

Mollijas balsi! Jo tas 1 
nozīmēja, ka Makdaki 
dodas palīgā saviem

Skaties! Spiedzošā Mollija! Viņas 
palīga sauciens 

dzirdams jebkurā r r - ------ -





Zelta logs! Blāvs un nerāda! Ak, 
kāpēc es ielaidu jus, salašņas...

Patiešām, bet. 
kur tad mans 

pensnejs?

Ei, tēvoci Knap, 
atspulgs atgriezasĻ

Atspulgs... runā!■pensnejs"?

/  Es neesmu nokāds alspu 
( Esmu sers Dakeridzs Makc 
V man vajag palīdzību!

Vai dzirdējāt Spiedzošas 
Mollijas saucienu?

aizstāvietTad jūs nedrīkstat 
kavēties, jums 

jāpalīdz brāļiem! Cauri " \  
spogulim?!]



Nu labi! Tēvoci Knap! 
Kurp tu aizej;

Saņem drosmi,

Kur mes 
esam?

Neredzat? Dakenburga, 
gluži kā vecos laikos!

Piedodiet... kāds šeit gads?Jā. bet tagad šie 
mūri var nonākt 

Bervervillu rokās! rĪ697., vai tad 
l nezini?



Dzimtas hronikā teikts, 
ka visas trīs kaujas! 
Kaut kas n ~  ■“

Bet ši ir pagātne! Ja nu 
mēs zaudējam?

Sekas ir neparedzamas! Var sajukt™ 
viss laika plūdums! Varbūt mēs pat 

nebūtu dzimuši! Vai es dzīvotu 
nabagmāja!



Nejaukie Bervervillil Šie trīs drosmīgie kareivji 
aizstāvēs Makdaku klana godul Cāļus skaita rudenī! Kas pirmais aizvels I 

akmeņus līdz pils sienai, dus uzvarētājs!]

Mēs???

Šīs skotu ozolu vāles jums palīdzes! 
Lai labākā komanda uzvar!

Ei, knišļi! Kas ir, vāles 
par smagam?

Galvu augšā, Donald! 
Ists Mak... pat īsts

Ak vail Kā lai 
sakaujam tos 

mitriķus?

Ei Dakeridž, vai atvedi vēl kādu 
klaunu Makdaku aizsardzībai?

Tīe pusaudži? ^  
Hoho, tas tik būs . 

smējiens! Ā
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Bet tādam ģēnijam ka mai 
tas ir nieks! Jaunais 

griezīsies ka lidmašīnai!
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a r norādi KONKURSAM.
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