


Kā vienmēr Dibināšanas dienā es visiem 
K  dārgumu meklētājiem p^fUnairiu, ka 

“Za!ās cerības" meklēšanas 
nedeja ir sākusies! z u m

«ZAĻO CER ĪBU ” M EKLĒJOT

"Zaļās eeribas” mantojums, pilsoņi) )  
"Zaļā cerība', varenais un ^  

sen pazudušais 
kuģis, kas šurp atveda 
Dakburgas dibinātāju 

Kornēliju Kleķil

Latviskojis Andris Akmentiņš



Tiem dārgumiem jabut 
miljonu vērtiem! Kā 
man patiK Kad mērs 

par tiem runai

Tas ir Dakburgas tradicionālais * 
izaicinājums jums visieml Pirmais 

pilsonis, kurš atradīs pazudušo 
kuģi, varēs paturēt visus ta 

slavenos dārgumus -  tā 
apgalvo pilsētas dome! __

Es zinu! Tāpēcr 
ka neviens nav 
ļāvies tās izaici

nājumam! J

Bet viņš par tiem runā 
katru gadu1 ‘Zaļās 

cerības" meklēšanas 
nedēļa jau kļuvusi 

par tradīciju... ^

Un tomēr man patīk 
dzirdēt mēra ikgadējo 

uzaicinājumul Tas ļauj 
man... sapņot... *

"Neviens nevar atrast 
“Zaļo cerību " t  Drīz pēc  
Kleka Izcelšanas krasta 
pēdējo četru gadsim tu  
briesmīgākā vētra kug l 

aiznesa ju rā !”

ir neprāts lūgt, lai 
mūsu pilsoņi to atrodļ 

Tikpat labi viņiem ļ 
varētu lūgt nomedīt 

vienradzi! i

\  To. kuru pagājušajā rudenī atrada tavi 
strādnieki, ierīkojot .
pazemes f ------------- ---------

signalizāciju? (  Ak ak! j  \  _

Mosties, tēvoci Knap! Kleķa ģimene 
tev pārdeva Dakburgas forta zemi, 

kur tagad atrodas tava naudas krātuve!^

Atceries to fortā noslēpto lādi ar 
noputējušam piezīmju grāmatām?
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Tajā kaste bija Kleķu ģimenes memuāri! 
Varbūt viņi zināja Ko īpašu par 'Zaļo 

cerību"... ...ko tādu, kas varētu 
mums palīdzēt to atrast.

Ei. Tik! Doma. būsi 
viņu pietiekami 

i iedvesmojis?

Pec dažam 
sekundēm -

i Keisīja Kleķa atmiņas. 
Klintons Kleķis... 
kas ir nākamajā 

sējumā?

Te rakstīts: 'Mūsu tēvs Kornēlijs 
vienmēr apgalvoja, ka 2>na. 
kur tieši nogrima kuģis..."

‘ Viņa norādījumi bija topogrāfisks mehānisms, 
ko sauca par Bagātību meklētājuI Ar magnetu 

paJīdzību tas aizveda mūs līdz vietai, kur 
vajadzēja atrasties musu kuģim1 

feet mes to tur neatradam

Varbūt viņi nemeklēja 
pietiekami uzmanīgi. 

P 7 ja neatrada?!
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Mes to uzzināsim -  mes paši 
izmantosim Bagātību mekiētāju! 
Memuāros rakstīts, ka Kleķi to 
atdevuši pilsētas muzejam
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Grāmatā rakstīts, ka )  
Klaķi sākuši meklēt 

*>------?— \ šeit. pie Krauķu

Statujai būtu ar nelielu klikšķi
___ magnētiski jāiedarbina

i Dārgumu meklētājsl

Tieši pie senākās 
Kornēlija Kleķa 
statujas pilsētā - Iedarbojās!

Tas rāda, ka mums 
jāiet 150 soju U2 

dienvidaustru- 
> miem!

Pasauiit -  cik brīnumaini' 
Tā ierīce ir kā karte, kas pati 

atritinās...
gabalam!meklešana ir 

sākusies, Sīmor' 
Neatpaliec!

Kurp mūs vedis 
pirmais norādījums?

Varbūt vasnigs mans 
lepnums, bet es tam 
neredzu jēgu! ~

.ak vai! '— 
Tieši udeml

He: Kornēlija Kleķa laika 
ššs dīķis vēl nebija 

izrakts!
' Lec iekšā,
H tēvoci Donald' 
i Ddens ir silts!



Leciet šai laivā, zēnil Mes turesimies pie 
viņiem kā od' pie 

asinsbankas! 
Lai kur viņi 

ietu...
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...223... 224... 
225... esiet 

pieklājīgi. zēni!

Beid2 tēlot Tarzānu. ^  
tukšpauri! Makdaks izrāvies 

priekšgalā!

Nākamais Dārgumu meklētāja 
pagrieziens! Skatieties, ka tas

.226... Labrīt, jaunkundzi 
Jus šodien fantastiski 

izskatāties! j



\  Uzmanīgi, zēni, tajā grozā ir 
nikni krabji! Sagatavo laso. 

Donald!



Labi paveikts, zēni! Tagad mums tas 
^  jāpadara līdz galam! ------ ■

Uzmanīgāk, 
plānprāti! 
Sis bus ilgs 

kritiens!

'  He-he! 
Šķiet, šoreiz bū- 

\ sim no viņiem

.kāpēc Kleķi neatrada viņa kuģi
aja apkārtnē -  un vai - r —------
mēs to atradīsim! N A

.961... 962... Ak. sapnis! 
...963... 964...

Drīz mēs 
redzēsim..

Man liekas: nē! Vaīl 
Mēs esam kalnainas 

kāpas galā'

Galvu augšā' Bija 
vērts mēģināt'

Es ceru uz veiksmigu lomu! 
Bet kas lēcies tēvocim 

Knapam?

Brālēns Cietsmaidis! 
Ak vai! ,

Un... tas ir viss? 
Pēkšņs, neauglīgs
gals visam? r------

Šņukl \  *

Ei! Paskat, kas 
atnākuši!

Depresija! Viņš tikko no 
jauna paveica Kieķu 

ģimenes seno gājienu, 
meklējot kuģi -  ar tiem 

pašiem bedigajiem 
rezultātiem!

Vai tu te kaut kur redzi 
galeonu, Cietsmaidi?

Nevienu pašu, zēnil 
Vienalga -  atā! 

Mani gaida loms!
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Kad sāk krēslot 
vakars -

Nāciet zēni, atpūtieties pie
ugunskura! Rit no rīta 

\i " I  rezultāti būs redzami!

HRRR

HRRR

Brālīt! Muzeja direktors 
nu gan būs pārsteigts!

.bet mēs tūdaļ atradīsim dārgumus! 
Kuģis ir mūsu!

•‘Zaļa cerība"! 
Un tās korpuss 
ir nevainojamā 

stāvoklī!

Gandrīz nespeju 
tam noticēt..
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Tā var arī nebūt sabied
riskā pludmale! Un tas 

īpašnieks negribēs -

Jūs nevainojami 
"Cerību" -  un t< 

ņemt! Bet 
gan pilsētai 

nepienākas!

Ātrāk! Mums jātiek 
atpakaļ uz pilsētu 
un par katru cenu 
jānopērk ši zeme!

Par vēlu! šoreiz es biju tālredzīgāksl l__-
Samaksāju bargu naudu 

Dakburgas flotei par zemu 
bet zinu, ka bija tā vērts!
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G U Ļ A M M Ā N IJ A

Cik ga/iaiciga pilsēta! 
Te nekad nekas nenotiekl

m m

Sveiks, 
Sprukst... 
Kas jauns?

Muļķīgs jautājums, 
Mikij! Te taču nekad 

nekas nenotiek?
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Ei! Izbeidziet’

JJ D i  Ij-I-LUD
JDjXZQ

S A U L A IN A S
R O T A Ļ A S

Ha! Paska?īsimies: 
kā jums tas patiks!Pagaidiet vien, resgaļi! Pārsteigums! Veēek!

Gatavi?

Skaidrs1 Tātad karš!

LietusKāpēc tu nenāc] 
^  iekšā., tévoc7

.visu nedēļu!

...jūs 
klausījāties 
laika ziņas! ļ
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Krustmātes PollIJas istabā karājas dzelteni aizkari.
Šaursliežu dzelzceļš līkumo līkločiem pa plašajām 

prērijām.
Pēc piecpadsmit gadiem izpletņlēcējs lēks tur, 

kur šodien vēl aug zaļu priežu mežs.
Sviests nav lēts, tāpat arī dilles, tāpēc labāk 

pirksim krelles, ķemmes un lelles.
Augs negrib augt bez lietus, bet mazajai 

Minnijai vajadzīgs lietussargs un vējjaka.

A tz īm e s

Parasts
pieaugušais

Latv.val.
skolotājs

Atzīme

0*2 k|ūdas 0 kļūdas Teicami
3-4 kjūdas 1 k|ūda Ļoti labi
5-8 kļūdas 2k|ūdas Labi
9-12 kļūdas 3 kļūdas Apmierinoši
13-15 kļūdas 4 kļūdas Gandrīz apmierinoši

ļ 17 un vairāk kļūdu 5 kļūdas Vāji

Droši vien tu 
esi dzimtās 
valodas speciālists 
(vai vismaz tūlīt 
būsi). Bet vai tavi vecāki vēl atceras, kā rakstāmas 
grūtas frāzes? Pārbaudi viņusl Varbūt viņi pārstās 
runāt, ka tu neko neproti...



Izdur ar adatu papīra lapā 
caurumu. Pēc tam  
caurumu mazliet 
paplašini. ; ļ | | l § ļ ^
Minilupa gatava!
Aizver vienu aci un i p N i S  
pa caurumu paskaties 
uz tekstu, ko vēlies palielināt.

Kāds cilvēks gāja 
garām  ekskavatoram  u 

izdzēra sausu kausu. 
Jānītis izdzirdē ja aiz 
loga klusu šņākoņu.

uz mežu aizvijas.

N o skapja 
. atskan ska|š 

troksn is.
-  Kas tu r  ir? 

•-•Tur apģērbi 
iz iet no modes!

K as ju m s  
tu r  uz  

ga lva s?

M edus nekad nesabojā jas! Pat tas, kas 
ie lik ts faraonu kapenēs, ir  ēdams!

Vajadzīga tikai ota un nedaudz krāsas,
lai parastu sēni pārvērstu par dabas brīnumu!

Balti z iloņ i {nu labi, gaišpelēki) 
gadās |oti reti. Taizemē tic , ka 
tāds z ilon is  nes laim i. Katrs 
tāds dzīvnieks k ļūs t par 
kara liskās ģ im enes īpašumu.
1926. gada vienam  no 
ba lta jiem  ziloņ iem  uzbūvēja 
pa t īpašu luksusa vagonu.

Ei. zupa! M anā m ušā pe ld
viesm ilis!

ļ  Jānītis pam ostas un ierauga zem  I 
ļ gu ltas rēgu. G rib jau k lieg t, kad J 
ļpam ana, ka tās ir  tika i čības, kas 
|  rēgojas no gu ltas apakšas. ,



-  Pārgais, mušu dēls 
nākotnē strādās utrupe. 
Kāpēc tu  tā  domā, dārgā?
-  Viņš tikko palika zem  
āmura tavu pulksteni!

MARATONS |
^  Jānītls ie t pa 

meža taciņu. Pēkšņi no 
krūmiem izlec milzīgs suns
-  Nebaidies, viņš nekož! -  
iesaucas suņa saimniece.

-  Zinu! Bet viņš mani 
tū lī t samīdīs!

Dēls vaicā savam tēvam:
-  Tēt! Ka6 ta s  tāds ir "idioti"? 
Vai tā  ir kāda dzīvnieku suga?

-  Nē, dēliņ. Tie ir tād i paši 
cilvēki kā mēs ar tevi.

Г  Nekad 
f  nejauc 

kompotu 
kompostu!

-  Ko darīja Pizas torņa 
cēlājs tū lī t pēc tam, kad

torn is bija uzbūvēts?
-  Šķībi uz to  paskatījās.

Jānītis valci 
savai meitenei:

Vai tu  gribētu braukt mājās 
lielā mašīna a r šoferi? A

-  Protams! €* 
^  -  Tad pagaidīsim A  

autobusu.

Kāds cilvēks drebinoties 
ieiet vannasistabā.

-  Nolādētā medicīna! -  viņš |  
murmina sev zem deguna. I  
Kas to  būtu domājis. Jālieto 
tr īs  relze6 dienā pa trim  

pilieniem siltā ūdenī!
Kāda kundze pēric 

kaklasiksnu savam sunītim.
-  Cienītā, -  vaicā pārdevēja,
-  vai man to  siksnu Iesaiņot, 
^  vai tū lī t uzliksiet? ^

-  Mammu, zini, kad es 
lasu "Donaldu Daku", tad
aizmirstu par vi6U cltul
-  Zinu. Jo esmu tava 

vecmāmiņa, nevl6 mamma!

miesassargu 
lietainā laikā? 
-  Lietussargs.

-  Lūdzu kilogramu sardīņu! 
pircējs saka, ienācis zivju veikalā.

■ ltā|u vai spāņu? -  vaicā pārdevēja. 
Vienalga. Es tik  un tā  nedomāju ar 

viņam runāt. />»

Kāds krietni iereibis Vīrietis s tāv pie 
laternas un, izņēmis atslēgu, mēģina 

ats lēgt ta jā durtiņas.
-  Cienītais, -  viņam uzsauc kāds 

garāmgājējs. -  Jums nekas neiznāks! 
Tur neviens nedzīvo!

-  Kā nedzīvo? Kāpēc tad 
deg gaisma?!

-  Nauda 
nedara 
laimīgu?



aiKīMssūs
I D E J A i  

K A S  A T N A C A  
S A P N Ī

Bet daudzi cilvēki 
jau ir mēģinājuši 

izgatavot mašīnas 
kas pārveidotu 
laiku, Sprukst'

Redzi, neviens no viņiem

par

Mazliet 
pamēģināšu, 
pirms atnāk 

Mikijs'

Ienāc pie manis rīt! Es to laidīšu gaisā! Nākamaja 
diena -



f  /
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Es nesen lasīju grāmatu par hipnozi. lā 
man palīdzēs! Mēs atbrīvosimies no 

visiem garīgajiem šķēršļiem!

Stāvi mierīgs un 
skaties uz monētu'

Tur nekas nesanāks!

Oho! Mikij, tas gan bija iespaidīgi* 
Izmēģināsim to praksē!

Tu paliksi tāds pats. tikai uzvedīsies nevainojami!
Sargājošā hipnoze sāksies un beigsies. _____

tiklīdz tu izdzirdēsi zvana skanas! \

Ak vai! Šķiet, es pamanīju kļūdu!Lieliski, Bučl 
Tu visu dari 

nevainojami!

godātais!

Jēē. es tagad protu pat eleganti 
-------------- t  runāt! Ak vai! Ko nu? Vai man 

paņemt zvanu un -

Mans draugs, šķiet, tu esi aizmirsis ielikt klēpī salveti! 
Bet neraizējies, neviens nav ideāls!

Gandrīz iau vakariņu laiks! Labāk 
palikšu un raudzīšu, lai
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Drīz 
vien -

Labvakar, Fitersa kungs! Liels paldies, 
ka atnacatl Vai drīkstu iepazīstināt - 

P r ie c ā jo š ā s  T  mans dra^ s Mikiis! 
Sveicināts, Mikiia __ ~ — ‘

. k u n g s !  T /< x  " i /• \
— « i r  I C Sveicināti! \

Nav daudz darbinieku, kas mani 
ielūgtu vakariņas! Ka pateicības 
zīmi atnesu šo mazo dāvanu...

Cik iaipni nojums, 
kungs* Tā noteikti 

, . i r  brīnišķīga!

Tas ir jauns elektroniskais 
.modinātājpulkstenis, lai jūs nekad 
'T T 't- — /  nekavētu darbu I ,

Ak vai, kā man niez deguns! 
Kronis visam! y .  m  n

Kas vainas. 
Mikij?

Un krekls par šauru! 
Manai ādai ir jāelpo!

Atvainojiet! Es to kaut kur nolikšu, 
lai jums nebūtu jāraizējas...
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B-bet es nevaru tūliņ atkal iesiēgi 
, modinātāju! Tas būs pārāk uzkrītoši!

Mums jāsagaida īstais / X  >—
brīdis! Bet kā pa to laiku novēfst j___ļ_

šefa uzmanību no tevis? L  ——

Mikijl Pulkstenis izslēdza manu W l  
hipnozi! Tev tā atka! ;,aiesledz!

Jutos ka tādā mērkaķu būrī' 
Atvainojiet, nu man sevi

Varbūt es izlikšos par nevīžu, un viņš tevi 
pat neievēros! Neko labaku nevaru 

izdomāt!
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.tiklīdz kā nakas 
izkasīšos!

Ai! Vajadzēja izlasīt norādījumus! Būšu to 
.—  rtoregulejīs zvanīt ik pēc trim

sekundeml x—

Mar: «aatvainojas par 
drauga nepieklājību!

Varat neņemt 
to vērā!

Tagad viņš atkal 
ir džentlmenis f

iof- es apstādināju pulksteni, bet Bučs joprojām 
nejēga! Atpakaļ pie plāna B novērst šefa 
uzmanību, pašam uzvedoties kā 

pamuļķim!

Dūšīga atrauga, no? Nu, piedod, 
daba prasa savu. hm. saprot...?

Es tikai sakārtošu galdautu. 
Khem! Opā!

Tas vira ir Īsts nejēga! Buč, es palieku Šeit kā
V_____________ tavs draugs tikai tad, ja .

^  ^  izmetīsi laukā šo ākstu'

M CjC ) - Varbūt es drusku )  r 
\. pārcentos? j  >
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Nu pie velna' Mikijs ir mans 
Iraugs. un v:nš nekur neies! -Ja 
I jrps i- kācas problēmas, tad 

tiniet prom savas tāstiņas'

Fitersa kungs, es jūs 
lūdzu pārdomāt šo 

nelaimigo pārpratumu!

Cienājies ar 5 
araugsl

Laikam tomēr nebūšu 
apstādinājis pulksteni!

Blurkt!

divi! Varbūt esmu 
pieklājīgs, taču 

ne tizls!

Ak neesi gan?

Uzmanies!
Pulkstenis!
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Buč! Šī jezga atmodinas tevi 
no hipnozes pavisam1

hipnozes.

Un tā tiek 
atmaskots 

viss plans -

Ak vai! Bučs gribēja palepoties ar savām labajām 
manierēm, tāpēc es viņu hipnotizēju... bet jūsu 

pulkstenis hipnozi te ieslēdza, te  izslēdzal Tā ir tikai 
mana vaina! — ■— ---------- -

Hipnoze? 
Kas te notiek?

Neraizējies, manu 
zēni Esmu glaimots, 
ka !u ta nopulejles. 
la-; Izpatiktu man! 
Kas attiecas uz 

pārtikas kauju... y

Nē, ta ir mana vaina, ka gribēju izlikties., 
šef! Mikijs ir tik labs draugs, ka pats 

teioja neveikli, lai novērstu jūsu
uzmambul x

nebiju gadiem!

Piedodiet par manierēm, 
bet jūs tiksiet noķēpāts!

Vai esi gatavs 
slēpties? Ha-ha!

Tikai pēc tevis,
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Es gribētu sākt 
drusku vēlāk! 
Es pēdējā laikā



Paklausieties, mikrobil Es strādāju jusu deļ. 
tāpēc vismaz kaut ko varat izdarīt manis dēji 
Lai brokastis būtu gatavas, kad piecelšos!

-------------v  —



VAA! Ceturksnis pāri septi
ņiem! Pēc 15 minūtēm man 

•—  īābūt darbā! ^

Es neesmu ne acu aizvēris! 
Interesanti, cik pulkstenis?

Nolāpīts! Sīkie pat nav 
pagatavojuši brokastis'

KO? Viņi ir prom' Viņi 
Ignorē visus savus 

pienākumus!
Nu gan viņi dabūs, 

kad vakarā 
atgrie2fšos!

Tu nokavēji piecas minūtes. Dak! 
Par to es tev atvilkšu no algas!

Aiznes 
to lādi uz 

414. numurul 
Pasteidzies! .
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EHĒi Tas nebija viegli, toties 
dabūju labu džeram naudu!



BLURP!Izbeidziet mujķotiesi Novelciet 
tos ākstu tērpus un ejiet mājās!

Jums jaizravē dārzs,
V  jānomazgā logi un .

[Viņi ir klienti, tātad karaļi: Un tā 
Ss^ viņiem izturies!____

Vairs ne! šie viesi tikko 
šeit noīrēja numuru uz 

nākamajiem cesmittie ir ^  
mani masasdēlll 
Es dodu viriiem 

s maizi un ^ 
V. pajumti! J

r

 Tātad viņi pavel tev, nevjs otrao'il Turklāt klientam 
vienmēr taisnība! Un nu ātri nes augšā viņu somas!

j ---------------- -

f  Ja vien es par ^  
to saņemtu karalisku 

algu -  ,
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Pateicos.
kungs!
PRRR!

Vai jus nevaretu out uzmanīgāks? 
Es te spēiējos ar bumbiņām! Šoreiz es vel

neatkārtotos!

Ceru. ka tie palaidņi nesagādās man 
nepatikšanas -  nezinu, vai spēšu novaldīties!

Bagāža trim 
Daka kungiem

Ienāciet!

PRRR' 
J ū s -  
jūs -

Vecs joks, 
bet vienalga 

smieklīgs! 
HAI HA» HA'

Man vienreiz pietiek 
jūsu blēņu! Kāpēc jūs 

neejat majas1

Tāpēc, ka mājās tu 
8si priekšnieks - 
pareizāk sakot, 

s. v e r g tu r is ! ^

Mums vienmēr 
jama2gs trauki," 

jāgatavo bro
kastis, jātīra -
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Tikmēr Tas būs jautri, 
—  zenM __Muļķojas viņi. bet 

vainīgs esmu es!
Bet ko lai iesāk, šis darbs 

man ir vajadzīgs!

Ja es nespēlēšu, viņi 
sūdzēsies šefam!
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Atdod
bumbu!

Bot tā nav 
bumba! Tā ir-

Piedodiet, šef1 
Es tūdaļ atgrie
zīšos pie darbaI

f  Vai tu atkai > 
centies nomelnot 

^  mūsu viesus? )

Vai tas tev likās 
i kāds joks? .

/ T ā  nebija^ 
mana vaina! 
Mani masas- 

V  dēli -  >

El, izsūtāmais! Mes ejam 
makškeret! Jautri, ne?
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Kalpiem nevajadzētu apskaust 
savus kungus! Vai tu nezini, 

kur vislabāk ķeras?

KO? Kamēr N 
es nostrācājos ka 
zirgs, jūs sēdesiet 
un makšķerēsiet? j

Ja! Zem Kornēlija Kleķa 
Tur ir milzums zivju

; tilta! \
Daudz ^  

sapuvušu zivjul 
v. HA! HA1 .

Kusties. Dak! Aiznes šo lādi 
uz 604. numurul______Ha! Nu mžzie jokdari 

paši tiks izjokoti1

Žēlīgā debess! 
Tajā taču varētu 

dzīvot!

f  AI, Nē! 
i Kā man ne -1 

veicas! J \

Labi gan ka tai ir riteņi! 
Es negribētu stiept tādu 

briesmoni!
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Un jātur labi cieši, citādi 
tas trauku skapis fks  

sašķaidīts druskās!

AK VAI! Seši 
stāv* vaidu un 

nopūtu!

NNN! Tas ir gluži '  
kā nest uz muguras 
Guli Zosulil UFFF'

Esmu gandrīz ticis ī dzļ 
. otrajam stāvam! J s

Tā ir brīnišķīga makšķerēša
nas vieta, izsūtāmais! Tikai 
lomam nav sevišķi svaiga 

smarža!

FUI1 Kas tā par 
pretīgu 

^  smaku? a

KO? Zēni?

Kāpēc tu 
agrāk noko 

neteici?

Beidziet mani vajāt 
un palīdziet!
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Tev laikam atkal rādījās 
murgi! Tādās reizēs tu 

ielien r.aktsskapiti!

i murgs! Es nezināju, ka esmu tāds vergturis! Varat no rītiem 
Aiziešu pagatavot brokastis1
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