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VIRTUĀLAIS VARONIS

Piedodiet, nepamanījul 
Spēlēju "Kosmosa varoņus Vil 

un biju ticis līdz

Esmu vienīgais datorspēlētājs 
Dakburgā. kurš ticis tik tāiu! 

Braukšu uz pasaules 
Čempionātu!

Pasaules cempionāt 
datorspēlēs? Uz kuras

Latviskojis Andris Akmentiņš



Pag! Ja viņš nav tik spējīgs, viņš var 
- t e j— « aiziet boJā! / —

Ik! N-nē! Bet viņš taču 
ir lielisks!

Nekas: nāc tik līdzi! Mos parādīsim 
tev jaunu datorspēli, kas būs 

parbaudijums tik spicam zellim

Mums vajag 
vislabāko 

vēlētāju, kas to 
pārbaudītu!



Tavs uzdevums ir izglābt princesi 
Narcisi, ko nolaupīja ļaunais 

iebrucējs Berzis!

( Viņa ir ieslodzīta uz planētas Baisētas, un... ekrāns
-----------—— ^ ^  tavā ķiverē pastāstīs visu...

O, vareni! )  /  sīkāk!
Viss ka no V j t  m t —  

grāmatas! - d B T lA  ------ļT /  V ļ

Nebaidies! Mēs apsoiām. ka tu būsi 
apmierināts! __________

Bet tu dabūsi 
balvu tikai tad, kad 

beigsi spēli! J







Neticu, 
ka tas 

iedarbosies... 
bet ja nu... 

lai viss 
notiek slepeni!

Neticami... 
vai varam 
izmēģināt?

Tūlīt brauksim 
atpakaļ! Rakstīšu



Bet ne jau man! Es būšu 
aizņemts, glābjot princesi 

Narcisi no nekrietnā Berza 
ķetnām!

Vā! Gandrīz 
ķēra!

Ja Berzis domā, ka es baidos no 
r  lāzerlielgabaliem, lai labāk domā 
[  ko citu! ^

Tik un ta es netaisos 
vēl ilgāk tēlot mērķi!

.Manā piederumu sarakstā ir arī 
hologrāfisks viltus atspulgs!

Ha! Kad viņi atjēgsies, ka vajā spoku, 
es jau būšu izglābis princesi!





Bet taisnība jau ir -  jo lielāks gurķis, 
jo smagāk krīt!

Jums nu gan nevajadzēja saķerties 
Marsa Majoru:

Muksim, pirms tas varonis!
mums neuzgāž virsū ! 

j a ļ  Menesi!

Vaiva-n! MūGkam! Glābjas, kas vairs nevar! Hmm! Mans mčrķis ir ^  
pārāk saskatāms! Vienmēr 

vini slēpj tas princeses 
cietokšņos! Vienmēr 

tieši tornī! __^





Ē ... tā ir ietekinēzes iekarta!_ Tava kauja ar 
Tu pārcēlies uz mūsu rf~ briesmoņiem notika



Pietiek mani muļķot! Es gribu apsolīto 
__ balvu! Un vēl es gribu mājās! .

Domājot, ka piedalās speler 
viņš ieguva vajadzīgo 
pārliecību, lai uzvarētu!

Mēs... nedomājām, ka 
viņš skaidrā prātā 

uzņemsies to paveikt!

Berzis jūs drīzāk nosutis 
tuvāko aizsauli! Tu smagi kļūdījies, 

klausīdams tiem 
v knēveļiem un 
\  traucēdams manām 
V precībām!





Frr! Kur tad tie zaļie nīkuli, kas sofija 
man samaksāt? J~ J'~

Bet... bet... tā taču bija spele. īstenība?



TIKAI DEGUNS

Naudu mežsusuru izpriecām? \  I J  
Nekad! Ejiet tint skursteņus, j

nopelniet paši! _y 1*J

domāju! Desmit 
^ieder atradējam! 

mežsusuriem!



Nauda, nauda, NAUDAI Mes 
laikam esam kļuvuši par 

bārenīšiem!

jau kniešas 
man vajadzēs



Beidz izrunāriesTV^Beidzot esmu atradis 
manu zēn! Mums īsj 0 Makdaka 

jāapspriez darījumi' m antin idu orīetn

Es iemācīšu tev prātīgi izmantot X  
savas spējas! Lai gūtu peļņu! Tagad es\ 

iemācīšu tev visu. ko protu pats! ļ

Nac, manu zen! Būvēsim savu impēriju!



Tu ne-neko 
nesaod?

Beidz attaisnoties! 
Man ir iesnas!

Njā, varbūt uzreiz ķerties pie zelta bija par ātru! 
Mēģināsim ar sīkākām vienībām!

Ja, redzesim, kas sanaks!

Ja. mes paslēpsim kaba
tas naudu zem puķupoda!

Un drusciņ arī 
skapī!

Sakas! Atkal 
degunā niez!

Kur? Kur tu saod 
naudu? Tajā puķupodā!

N-nekā! Bet pirms brīža bija! 
Es varu apzvērēt!

Ļauj: es 
pārmeklēšu!

Varam
pārbaudīt!

E s z īm T v  
ko saost! i M

l.



Ha, ha, ha! Saraujam! Jaskrien uz nākamo 
pārbaudi!
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SNAUDIENS

sēdēšu 
maļas un nevīer*. 

nelaidīšu

Mēs iesim gan!

Mūsu kluba žurnāls 
pienāks laikā...

Cik apzinīgi bērniI Es gan gribi' Kn*





Tālrunis mani 
neiztraucēs! ,

Tikmēr Neviens šodien pat nenāk 
pārbaudīt pasta kastes...

Var jau būt ir kas svarīgs, bet 
droši vien tikai rēķini!

Vismaz uzdevums 
•s bus izpildīts!

Rēķini taču varucoc< 
izbojāt visu J  a 

prieku!

“Pludmalē valdīja rosība, visi steidzās 
ieņemt ēnaināku vietiņu un iedzert ko 
atvēsinošu"! Tā ir īstā grāmata, r -  

, ko šodien lasīt! j ------- J

Pirmā nodaļa! "Debesis bija zilas, bez 
neviena mākonīša!" .

VI. kaut zēni 
mani redzetu!





"Viesi baudīja brīvdienu un 
klausījās jūras maigo čaloņu..



Un tēvocis Donalds jums nepalīdzēja?

Nē. viņš grib tupēt istabā visu 
dienu!

Savādi gan! Es nesen 
viņam zvanīju, ■ 

neviens necēla ģ  
klausuli! Ē

Ja jūs sakāt, ka viņš ir mājās, iešu viņu apciemot! Deizija nāk! Droši vien vilks mani uz 
veikalu, bet es nozvērējos palikt iekšā!

'Paldies, ka jāvi atvilkt eipu: 
Deizij!

uzaicināšu Cietsmaidil Viņš 
nāks ar lielāko prieku!

P Bet nu asi atpakaļ pie grāmatas! Jacer, ka

' Ko? Kauns! Viņš jūs izdzen lauka nosalt, bet pats 
pie kamīna mīkstā krēslā!?



Sasodīts! Logs uzbriedis, nenāk vaļā! Kas 
atliek...?

Khe, khel Skurstenis aizsērējis! 
Nāksies atvērt logu!

Apnikuši visi šie 
traucēkli!

...Nemaz \J’ 
nav C  

smieklīgi! f

Brrr! Dūmi pazuda, bet s-siltums arī!



Ei Džim /  Nenosvied r i 
padod’ \  zemē. brāl! 

skrūvgriezi! V?

Ir nu gan 
pūtiens!

r  p------ -------~ - - i
Ha! Ha! Vai dzirdēji, Džim?

/  Kā lai lasa tādā troksnī? ļ

r :-

Tad vēl dažus 
spilventiņus...





3u! Tēvocim Donaldam nav ko elpotT^'

Mēs domājam, ka tu i Vai tu trenējies dzīvei 
sēdi krēslā un lasi! I ,  tropos.

i

Dzīve tropos? Krēslā? Izbeidziet! Visu dienu es 
briesmīgi cietu!

^ ~ V a ita d D e iz ija ~  V  X ^ V T r "  ē S  
nnalnara« 1 X iv ^e ... e... jai

------------------ļ \ \ \ > M ļ " _> s/t
Ne! Es tikai p L (  L  J p  I J v  

neciešu, ka man 
neviens neļava / š "  ( ) y / )  *

mierīgi paslinkot, ------
lai gan man nemaz 

nevajadzeja te t > \ .  
slinkot! Aāā!
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Es braukšu pie 
vecmāmiņas!

f  Hehee!
Brīvdienas! 

^Nedēļu slēposim, 
• kalnos!

Jo-ho-hoo! 
Uz pāris dienām 

aizlidosim 
pasauļoties!

Visi kaut kur brauc -  
mēs vienīgie sēžam 

JL mājās! ^

Tēvocim Donaldam neesot 
naudas, lai mūs vizinātu!

\ Prasīt 
/ai nevari aizņemties paudu tam 

naudu no tēvoča /  skopum- 
Knapa, lai varam A  maisam? 

b. aizceļot? /^ > B r ^ ekad!

Visi brauc uz 
ārzemēm, tēvoc!

Es to nopirku vakar 
kburaas tūrisma centrā!

ir vēl tādas

Dārgumu medību 
taka Zosulp'31’



Cels paliek aizvien Šaurāks, 
tēvoci Donald! /

Tilts neizskatās 
visai drošs! .to šķērsos!

Beidziet īdēt! Būsim 
ne jau pirmie, kas...

Labi, gudrīši! Vilksim 
vāģīti uz krastu!

1 Es biju slapjš jau ̂  
tad, kad ieraudzīju 

veco tiltu!
Mēs būsim 
pēdējie I

Tas ir riteņbraucēju ceļš!
Būsim nepareizi 

— —̂  nogriezušies!

Daudz
veli* . -

Te rakstīts, ka jāgriežas 
pa kreisi! ^

Padod to karti 
mums, tēvoc!

Kas iesākts, tas 
jāpabeidz! Uz priekšu!

Nav brīnums, ka iilts 
ielūza! Tādas dārgumu 

medības domātas 
... +, sīkajiem l—g g i

Varbūt labāk brauksim ' 
!>. mājās, tēvoci /&L 

Donald? r \



rr
(

pa

Kad sods un Vai beidzot /  
riteņu ceļš aiz brauksim mājās? \  Nebrauksim vis! 

muguras -  Sen jau ceļš J Te rakstīts, ka 
v pazaudēts! J  jāgriežas pa 
^  n  kreisi, tad

>a labi, un atkal 
pa kr...





Mmrrt, modernas mākslās izstāde, tikko lasīju par to avīzē!
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SLIKTA
MĀKSLA

J  TIKAI TE! 
1 SLAVENĀ 

DABU ji. 
GLEZNU 1 

IZSTĀDE M

Vā! Un viena glezna maksā vai piecus 
simtvs! Tad jau 50 maksā 25 tūkstošus!Slavenā irreālista Dabū darbi ir tik slaveni! 

Vienā dienā pārdotas 50 gleznas!

tad uzlikšu jums zelta jumtul 
Tikai uzgleznošu dažas 

glezniņas! ^

Kas tas?
Tu taču gribēji 
pirkt dakstiņus 

jumtam! ^

Aizmirstiet 
par jumtu! 

Drīz es būšu
Tu? Gleznas?

Un pēc tam tā kļuva 
vēl nejaukāka!

...nejauko 
virtuves 
grīdu! .

Jūs pat nezinājāt, ka ta ir abstraktā 
māksla! Un būs vēl! JPedejo rei 

tu krāsoji.

Esmu taču/ i 
mākslinieks) f i



Opsā! Tieši vidū! 
Re, kas par talantu!

Žigli šurp spaini sarkanās, spaini 
dzeltenās un zilās! Es nebaidos 

drosmīgu triepienu! r "

Un gatavs! Meistardarbs, 
par ko kritiķi teiks...

Un kāpienu!

Pusstunda Donalds izveido 
vēl septiņus ‘šedevrus’1. 

Un cenšas tos pārdot, 
pirms vēl nožuvuši -

Es jau tupu te piecas 
minūtes! Nez vai dižais 

Dakbrants arī oaidija 
tik ilgi!?

Ha! Es jau zināju! Jus esat par jaunu; 
lai novērtētu dziļākas jūtas 

uz audekla!

RITEŅUS 
NE ATSLIET!

Ahā! 
Kundze 

ar gaumi!

Vai drīkstu pievērst jūsu 
uzmanību šiem izcilajiem 

mākslas ■>_ ^  
K. darbiem? >=

Es jau 
pievērsu, 

jaunekli...

Brīnos, kāpēc jūs vēl neesat noķerts un iespundēts 
par kārtības traucēšanu!



Vai redzeji tas gleznas? Varbūt ielikt 
izsisto logu vietā kluba? j

Ne, Jānītl Lai kā tu 
neciet skolotāju, tas 

butu par traku!

Tēt. vai varu 'ļ 
paņemt vienu] 

uz skolu? J

Laba doma! Arī 
zagļus aizbaidīs!

Tur dzīvo slavenais gleznu 
tirgotājs Villijs Emsesis! Viņš 

zinās, kā labāk virzīt manu 
ļteg— karjeru!

Jā, kāpēc man te 
būtu jāstāv!?

Vē! Atradušies gudrīši! 
Man tikai jāmokāsl

Sveiki. Emseša kungs! Mani sauc Daks! Gribu jums 
paradīt dažus šedevrus!

Manas nabaga acis.1 
Negribu šonedēļ redzei 

nevienu gleznu! Tevis dēļ!

Vai arī citus darb-.s 
negribat apskaut?

Ak. debess.' Nezināju, ka



Ne! Lūdzu, nē! Nesiet projām tos norādījumus! 
Kamēr vēl nav upuruI

Labāk atdod mums tās gleznas, tevoc

i Pateicoties tavām gleznām, > 
V mums nelīs uz galvas ^  

lietus!



PATIESA
GAISMA

Netaupiet naudu, ja runa ir par redzi!
Izsaucat nepareizo 

specīālistul Piezvaniet 
labāk šiem!
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Laiks nav nauda
Tēvocis Knaps nespēj atcerēties 

seifa Šifru -  varbūt viņam noderēs 
"laika atslega". kas atver seifu 

katru rftu noteiktā laikā?

Visādas dzīves
Horācijam patīk izdomāt stās 
un Sājos stāstos vitiS pat© ir 
galvenais varonis. Horācljs 
sapņo par Holivudu!

rn'žrtm.zrun Ж5-
E-mTle datorā

cč;  Ūpēnam E-mīlam trakoti patīk
datorspēles -  tomgr labi, ka. 
nonākot lielās briesmās, vel 

^>?2| Ф  % izdodas izslēgt datorulļ

Kas augstu kāpj
Mazie krustdēli staigā uz koka 
kājām, bet Donalds sev pagata1 

'dzelzs kājas! Kā beigsies Sī 
divkauja, ja labi zināms, ka 
Donaldam patīk Šmaukties?

Taisnā līnija
Dcizijdroša iebrauktuve garāža -  

tas ir viens no lieliskākajiem 
Donalda izgudrojumiem.


