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TRĪSPADSMITAIS

Kāpēc?

taču nestiepsi līdzi tādu naudu? 
en ir piektdiena un trīspadsmitais!

Latviskojis Andris Akm entiņš



s ticu, ka trīspadsmitais 
av laimīgs datums!

Ja vairāksolīšana ir darbs, svarīgi 
būt pirmajam!





to, Donald!
---------------
Ei, meistari! Pastumieties 
malā. lai varu izbraukt!





Neticami! Te man pietiks desmit mašinam! Es ņemu atpakaļ visus vārdus, ko teicu 
par nelaimīgo piektdienu!
Tā ir laimīga diena!

Skaties! Tas tak vecais 
žmogs Makdaks!
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Ķeriet viņus,
zēni! r-Ģ r--

... .  -■

J ik !Mūkam, tēvoci Knap! Suņapuikas nakl

Es to labi zinu, 
dunduk!

Žigli!
Skrienam Els! Es vairs nespēju pastiept to maisu!

Tā ir milzīga neveiksme, Donald!
& Atliek tikai tikt pāri sētai ātrāk , 
i  nekā Suņapuikas!

ļ Blēņas, Donald!
> Varbūt I Stum mani pāri!

labāk \  . - d
padosimies?
Ir taču piekt- 

diena un
trīspadsmitais! ■y '

Ak tu sīkais.

Umm! 
Lai tev...

Vaāaā!

Ak vai! Tēvoci Knap! 
Vai tas nav sāpīgi?
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Kuš. kuš. tēvoci Knap! Tu 
taču gribi, lai es palīdzu!

Saudzīgāk, 
lempīgais kL

Rimsties, tēvoci MumsJ 
^  jāizkuļas no šīs s  
S V  ķezas! )

Varbūt: ja mēs atrastu 
kādu maš...

K-kas notika?

Ķeeeeēe!

r  GĀĀĀRG! 
Z KURRRK! Neuzdrīksties tā runāt a 

manu Paulitī. skaidrs?

^  Ak. debess! Lai 
tas putns tur muti, 
kamēr Suņapuikas 

-*1 nedzird’
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Vispirms tu man uzgrudies virsū! Tad tu apvaino 
.g  manu papagailiti! Huligāns!

Nāc, Paulīt! Izsauksim policiju, lai ievieš kārtību!

Karrr! Ulligānz1Ķēēē! Oligānz!

Ak. nè! 
Suņapuikas mus 

panakušī! _

Redzu, redzu! Kustamies!

Uh! Uz papēžiem min 
Suņapuikas. bet tu vēl 

sūksties!

Kaut kas nav lāgā, Donald!Iekrīti gan. Makdak! No bezbailīgajiem 
Suņapuikām tev neaizbēgt! Ha! ==:

Jā: Makdak! Un te ir ceturtais!
Man šķita, ka parasti bija četri 

—— . Suņapuikas!
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&  Divas zīles rokā ir 
labak nekā mednis kokā, 
brālīši! Grābiet to naudas 

\  maisu!

Jūs vis lēti 
neaizmuksiet!

Nē, Tūdaliņ! Tagad tā ir 
mūsu nauda! .

Tu taču mūs neaizturēsi, 
vai ne, he, he!

Bet man likās, ka trīspadsmitais ir nelaimīgs datums!

Unnn!

Pievaldi mēli, Donald! Negribu 
dzirdēt tavus māņticīgos 
murgus! .----- ^

Redzi, pat Suņapuikas zina 
par trīspadsmito! Nu,

' \  atzīsti to! Tev šodien 
neveicas!
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Bet tici man, Donald, pēc tik daudzām likstām 
v  mani patiešām vairs nekas slikts
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p ---------------------------
Un es jau domāju, ka trīspadsmitais ir 

nelaimīga diena,

Es ieslēgšos seifa, kamēr nebeigsies tas 
trīspadsmitais! Piever durvis, Donald!Piedodiet, 

bet kurp jūs
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NIEKA LIETA

Vā, Sprukst! 
Skat. kāds robots1 
Viens pats būvē 

šoseju! Ir nu gan tehnika 
mūsdienas!

Tad mes varēsim slinkot, gluži kā 
puisis, kurš vada robotu!

Vismaz ne smagos darbus1 
Visu tikai roboti!

Tā vien skaties, drīz 
cilvēki nemaz vairs 

nestrādās!

/  Jā! Tas tak ir viens sasodīti 
I viegls darbs! Sedi tik visu dienu

V
jn skaties, kā robots strādā 

tavā vietā!





Lai tev veicas!

Paldies, Sprukst! 
Varbūt tā ir kļūda, bet vismaz 

kaulus izlocīšu!

Apsveicu, Mikij! Tu būsi mūsu 
otrais robotu pilots!

Drīzumā
Sauc mani par Džol 
Man prieks, ka tu. 
pieteicies, jo mūsu 

pirmais robotu pilots, 
Šums Mikmahers...'Paldies, Sparģeļa 

kungs! Es ļoti 
centīšos!

I Z — “ —f  ...Jau pārāk saslējis ▼  
degunu gaisa! Domā, ka 
viņš vienīgais ko saprot

Gan jau tāds gudrs 
jauneklis kā tu spēsi viņam
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Simt gadu tas milzenis man 
palīdzēs! No viņa visvairāk 

jāuzmanasi

Ja netiec galā. 
pasauc tik mani, 

palīdzēšu:

Te būs viss. 
kas vajadzīgs!

Kas tas? Robotu toniks! Zibenīgi 
veicina robota speķu un ātrumu!

Oho! 
s jāpietaupa, 

kamēr neizpētīšu, 
kas un kā!













Ui! Piedod, ka 
manis dēļ tevi

E, kam tads darbs deri 
Man ienāca prātā labāka 

doma!

Jus esat atlaisti!

Es nodibināšu robotu 
kauju līgu. kļūšu bagāts 

un slavens!

\7  Klau. sīkais! Tu esi varen 
[ ņiprs robotu cīkstonis! Vai 
k  piedalīsies?

Nē. paldies, Šum' 
Es tikai gribēju tev 

to pierādīti Cīnās ar robotiem 
tāda nieka lieta 

vien ir!

es ari pats esmu 
par kaut ko 

pārliecinājies! .





DakterTt, kad uzspiežu celim, 
man sāp. Kad uzspiežu 

vēderam -  a r ī sāp...
-  Tālāk nestāstie t, es zinu,

kas jum s par vainu!
-  Jā, dakterīt?

-  Jūs e6 a t salauzis pirkstu!

'' Donalda 
piedzīvojumi

Māris no tēva dabūjis 
elektronisko pulksteni. Pēc 

dažām dienām, kad tēvs vaicā, 
cik ir pulkstenis, zēns atbild: 
-1 5  dalīt ar 27, izrēķini patsl

Tiesā:
Kāpēc jūs piekāvāt zobārstu? 
-  Viņš krita man uz nerviemi

Boksa mača laikā 
sarunājas divi vīrieši. 

Viens saka:
-  Eh, bokss ir vislabākais 
sporta veids pasaulē! Būtu 
ibl.Ja visi a rto  nodarbotos!

-  Vai jūs esat bokseris?
- Nē, zobārsts protežētājs.

Ei, vai kads 
nevar a tnes t 

kāpnes?

-  Kas tas ir. melns, stāv 
pļavā un griežas kā vilciņš? 
Kurmis, kas piedalās lodes 

grūšana6 sacensībās. Jānītis skolā sūdzas 
skolotājai.

- Lūdzu, skolotāj, Mikusll 
mani piesita!

-  Man iesita! -  
izlabo skolotāja. ļ 

-Jum s arī?

Jānrtis saka mātei:
-  Nolēmu, ka no rītdienas 

vispār necelšos!
Mīļo dēliņ! Bet ko tu darīsi, 

kad būsi pamodies?
-  No Jauna likšos gulēti da 6ieva sauc no virtuves:

- Ak tu manu mīlulīt, ko 
tu gribētu pusdienās?

-  Kāpēc tu šodien pret 
mani esi tik mīļa? -Janīna viena pati apēdusi 

tikko izceptu pīrādziņu. 
Māmiņa dusmīgi vaicā:
-  Meitiņ, bet vai par

-  Ne jau tev es prasu, 
bet gan mūsu sunim!

Protams, māmiņ! Kāpēc 
tad еб tā steidzos?



Ieraksti 
magnetofonā 
tālruņa zvana 
skaņu. ^

K Ā P Ē C ? Kad kāds no p irks tiem  tuvosies  
grām atas sm agum a centram , tā atbalstīsies 
uz šā p irks ta  a r  visu savu svaru, tāpēc sējum u  
būs vieglāk no tu rē t a r  pārē jiem  pirkstiem .

Izstiep plaukstu. Ieplet īkšķi 
un divus pirkstus -  

tik plati, cik 
vien iespējams 

(paskaties, kā 
to dara Bruno 
Bezbremze!). 

Uzliec uz pirkstiem 
biezu grāmatu. Kad 

pamazām sāksi tuvināt 
visus trīs pirkstus, samazinot 

atbalsta laukumu zem grāmatas, sējums 
nenokritīs, tikai sāks svārstīties! ī



PadofUify:
,sjf)mu|kôi

-  Oficianti Es ēdienkartē 
atradu nosaukumu 

’kaviārs". Kas tas tāds ir? 
-  Zivju oliņas, kundze!
-  Ak tu pasaulīt! Tad ^ 
atnesiet man vienu, 

bet cieti vārītu! .

ļ Nevar b ū t! Šis ledus  
ūdens ir  ļo t i s ilts !

Ja gribi nodot draugam slepenu ziņu 
tā, lai neviens nenoklausītos, to var 
izdarit pavisam vienkārši: ar pirkstu 
"uzraksti" vēstījumu viņam uz 
plaukstas -  burtu pēc burta!

patiesība bija y 
virtuves folijas \  
sloksnītes, kas \  
saburzītas tā, 
lai pec izskata 
atgādinātu 
ledus gabaliņus!

A cīm redzot sāda viltībiņa nav  
dom āta tika i detektīviem . Tā lie lisk i f  

noderēs kon tro ld a rbu  laikā ! f

ļ Tas tik ir notikums! ļ
ļ Glābiņš sivēnam

Kādā Teksasas mājlopu izstādē valdīja 
stingri noteikumi -  ja dzīvnieks zaudēja, to 
pārstrādāja desās. Pret šo noteikumu protestēja 
pieci cūkas ipašnieki, to vienkārši izzogot no 
aizgalda. Par tādu rīcību visi pieci stājās tiesas 
priekšā, taču pēc gada nozagtais sivēns 
dabūja pirmo vietu 
tajā pašā izstāde!

Pirms diviem gadiem Eivonas upē, 
kas tek garām Anglijas pilsētiņai Bātai, 
notika neparastas peldēšanas sacīkstes.
Tajās piedalījās 100 000 dzeltenu gumijas pīlīšu.

Uzvarētājam apsolītā summa 
nebija mazā... To saņēma 

pīlītes nr. 24359
īpašnieks.



V--------------------
Vai varu uzmērīt šīs 

Man ta patīk vidus
Jūsu tērpi tiešām 

šķiet īsti! Kur jus 
tos atradāt?



Unn! Tagad zinu, kā jūtas šprotei Vai varu to ņemt? Un 
gumijas zobenu arī!?

Tūlīt nākšu!

Stat! Neko neaiztieciet.O! Kas tie par 
cipariem un 

kloķiem?

Labi, ka viņam patīk viduslaiki! Tik un tā 
___________ labāk viņu atrast klausuli!

34





Hik! Vai iekša! Kā likšu mājās? Man javed Deizija 
šī--------------------------- i------------- y  uz karnevālu!

Hei, skaistulīt! Vai nevelies doties man līdzi uz 
nākotni? — ■------------ —

Hihī! 
Tu tik runā: 
svešiniek!

Ko?
Es pirms trim 

nedējam 
vannojos

Atgriezies! Šņuks! Tu solīji mani vest uz 
--------- T7 nāākotni-īl ___ )

Tu apvainoji manu mīļoto! Par to tiksi sodīts:

Sivēns!

Nē, es tevi 
apbrīnošu pa 

gabalu!

Ik!Kur mēs ejam? Redzesim, kurš tad 
mm odīs vairāk! Bee!

Karalis lems 
par tevi!
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------------------------------------------ ^
^  Beidzot! Es domāju, 

viņš nekad vairs nebeigs 
pļāpāt!

nanai gaumei?

Jūs dzirdējāt pieradījumus: 
ser! Vai drīkst tūlīt 

^ nocirst galvu?

Es neiederos 
šeit! Esmu no 

nākotnes!

Kad^vēlies!
Žāvsl

Ne! Jus 
nedrīkstat!



Izbeigt! Pīlēns nav vainīgs! 
Viņš ir jucis: _

Var jau būt!
Vai drīkstu iet?

Vai drīkst viņu vispirms paspaidīt?Nē! Es piespriežu tev četrdesmit gadu 
smaga darba pils veļas mazgātavā!

Ka velies! 
Žavsl

Nē! Vispirms pasaki kaut ko" 
jauku par manu sirdspuķīti!

Vāaāā! Padodos! 
Laid mani vaļā!

O, jā! Mana mīla ir kā sartaLabi, labi! Viņa smaržo, 
kā puķe!

Pkst! Drīzāk kā 
vecs rabarbers!

38







'eza! Vai kāds nevarētu vienkārši 
mani aizlingot turpu!?

Tikmēr Fū! Kas par 
w  dieniņu!

Un tā vēl 
nav cauri!

Man vel jāatrod pīlēns un 
__  jādabū viņš atpakaļ!

L-l-labi, puiši! 
L-laidiet!
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Atraksti 
mums no tā! 

nākotnes!

Uz redzi, 
mans kungs!

L-labi! Ai! 
Atsūtīšu faksu!

Nebija slikta doma! Bet kā lai tagad.Nolapītais pīlēns! Es jau sen būtu mājās 
_________  un pūtinātu kājas! _

Tieši tā! Vai tas melnais 
caurums gadījuma nav...

VEEK!
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Tāpēc jau man bija īsti tērpi! Ne 
kaut kādi pakaļdarinājumi!

V-viņš šņāca! Ai!

Hik! Vai tiksim prom 
no šejienes tagad?,

ŠŅĀKS!

Jā! Beidz skriet un ķeries 
man pie rokas! Pasteidzies, citādi kjūsim par launagu!

Turies cieši!
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ŠŅAK?

Bet
vakara Tur nak Donaldsl 

Interesanti, kads ^  
būs viņa tērps!

Kas tev mugurā? Bet kā tad 
karnevāls? Kāpēc j 
neizvēlējies tērpu J 

no tava mīļākā ,—  
laikmeta? J  ^
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Nu labi! Tu mani 
pārliecināji! Bet negribu

ĢENIĀLA
IDEJA

Nezāģē -  tagad daudzi 
būve istabas apkārt 

kokiem!

3 j o o s
Jauks... es viņu

JAUNU
ISTABU!

Piešķir istabai 
īpašu gaisotni!

Ak! Vai re, kā ģēnijs 
pielikts...

.pie darba!
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Muļķa laime

Cietsmaidlm ir liela laime, 
:ijai ir sava laime, bet kāda 
gan varētu būt Donaldam?

lmiiVs^uir9i
Viltotās garneles
Ja pilsētā nozagts reaktīvai» 
samazlnātājs, nekad nevar 
būt drošs par to, ko tu  bāz m

Atomlaupīžana
Emīls Erglia ir visļaunāko ierīču 

i Izgudrotājs pasaulē -  pat tādu, 
kas spēj nozagt pilnīgu visu 

tēvoča Makdaka naudlņulj

Auksts motors
Donalds Daks ir atradis 
jaunu nodarbošanos -  vii 
ar savu 313 piedalīsies r<


