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Kod zemi klāj biezs, mīksts, X \  A 
/  pūkoms sniedziņš, prāts nenesos uz ' J  

mctemātiku. īiVoai, Tīkam un U am  rodos ^  
trako doma -  viņi nolemj nobostot skolu un 

pievērsties ziemas pudiem. Taču piķēto ir parādījies 
noslēpumos skolos kavMjju ķētājs. Vmš slēpjos 

w oiz kokiem, sniegā un pct porļjēibios pa retu 
V to n tiņ u . Kos ir šis hcsfotāju bieds? Iz ra d ā s ,^  

tos ir tēvocis Donalds

m ļ ģ e r n f S Ē Ē m

a s i n i  k n ā b i



f Ak vai! Paskat, kas par j  īsts skaistums! 
\ pūkainu sniedziņu! \  r- ļf Bet mums nez kāpēc’

BASTOTĀJU BIEDS

Un lai celtu \ Ši diena 
sniegavīrus! J  nepavisam

fflS&flST 1nav P'em©rota 
matemātikai!

Nevainojama diena, 
lai bastotu 

stundas!

Tulkojusi Eva Jansone



Pagājšnedēļ trīsdesmit bērni no Purvukalna skolas 
negāja uz stundām, un viņš noķēra pilnīgi visus!

Man ar to oietiek!

Būtu jautri, ja mums 
izdotos apmuļķot to 

viltnieku!

Jā! Parādīsim pārējiem 
bērniem, ka mums tas ir pa 

spēkam!

Līdzko noskan 
skolas zvans, 
stūrgalvīgie 

zēni ķeras pie 
varoņdarbiem!

5



Aīdāāāā!

Tas bastotāju 
kerājs gan ir

.  veikls!__ -

īsi un 
kodolīgi!

b a s t o t a j u  ķ ē r ā j s
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Tēvocis
Donalds! Jà! Ta te ir rakstīts!

Oho! Radars, kas 
uztver kustību!

Skaņas uztveršanas 
ierīce!

Periskops!
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Viņi nu gan ir  naivi! Zeni domā, 
ka Bastotāju kalniņā es viņus 
"ī nenoķeršu!
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Nav brīnums! Ragavās 
salikti laukakmeņi!

Te kaut kas nav kārtibā! Viņi 
izbrauca cauri tiklam!

Kur jūs slēpjaties? Nāciet ārā un 
padodieties! Jūs esat arestēti!

Viltnieki! Bet likumu jūs  
nepiemuļķosit!

Pateiksim viņam, ka 
mēs bijām noslēpušies 
zem dubultās ragavu i 

grīdas?

Nē! Lai viņš vēl 
pamokās!

Nabaga tēvocis Donalds 
dara, ko var, lai mūs 

atrastu!

Tie sīkie nudien ir labi 
paslēpušies!

Bet viņiem neizdosies paslēpties no mana 
radara! lešu atpakaļ uz mašīnu un atradīšu 

viņus, kaut tas prasītu visu dienu! r
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Nu nekas, man taču ir 
periskops!

Sasodīts!
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Ha! Priecājieties vien, šikie! Es 
atgriezīšos pēc desmit minūtēm un noķeršu 

jūs. likuma ^  ^
pārkāpējus! P T ”" > ^ r T ^

Saliec radarā vadus, lai redzam, 
kad viņš nāks! j
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I dXôM ÆNJUTO
DONEO UN DEIZIETA

Pateicoties V iljam a Pīlšpīra drauga Frisbija 
neveiksm īgajam  a lķ īm ijas  m ēģinājum am , 

Donalds, Deizija un zēni ir  a izce ļo juši laikā uz 
seno karalienes E lizabetes la ikm eta Londonu.

tika  ieslodzīts pa r Londonas lordm ēra 
aizvainošanu, be t Pīļšpīrs dom ā, ka Donalds ir 

aktie ris , ku rš varētu p iedalīties viņa 
jaunākajā lugā, tāpēc a tbrīvo  mūsu draugu.' 

N otikum i tu rp inās  -

Tas bija pētnieks sers 
> Volters Pijainis! Viņš būs 

manas nākamas lugas 
tēls!

Ko iesāksim? Radinieki 
tevi gaida..

Paldies Dievam!Balta seska krodziņā!'

Tēvoci Donald!



Ja gribam šovakar uzvest Romeo un 
Džuljetu, būs jārīkojas ātri!

Romeo, mans Romeo, kur es tu, mans Romeo?. Un kā tu zini tekstu? Luga vēl nav publicēta! 

^  £ē... man kāds iedeva k c ^ iju iJ L

Tu esi dabūjusi lomu! Ar parūkas un 
grima palīdzību neviens pat nenojautīs, 

ka tu neesi puisis!

Droši vien tu arī zini savu 
lomu, vai ne. Romeo?

Jā, protams, |auj man 
nedaudz apdomāties!

Romeo un Džuljeta? Tas 
izklausās parak neveikli.. 

Labāk būtu Doneo un 
Deizieta!

Kā gribi! Galvenais, 
nesajauc tekstu! <

Frisbij, ej un palaid tenkas, ka šovakar tiks 
uzvesta jauna luga! Tikai nesaki karalienei. < 

citādi iekulsimies nepatikšanās!
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Un kā būs ar lordmēru? Viņš nebūs diez ko 
priecīgs par to, ka tiek pārkāpti viņa likumi!

Tas cūka sers Nikolass 
to vien dara kā ēd...

...es parūpēšos par to, 
lai viņam būtu ko stūķēt 

māgā visu vakaru!

Tas man var dārgi 
maksāt, bet tas būs < 

tā  vērts!

Kustieties uz teātri! 
y Jūs tur sagaidīs bariņš 

neprasmīgu amatieru!

Tikai mieru, draudzenīt, 
citādi izsmērēsi skropstu 

tušu!___  ■

Kas noticis, tēvoci Donald?

Es esmu redzējis visas 
Pī]špīra lugas...

Sauc mani par vecmodīgu, 
bet man patīk ne tik 
modernas izrādes...!

Un vakarā
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»»Es tajā luga kaut ko nesaprotu! 
Nu kā es to varu zināt?

Tev nāksies pašam 
sacerēt, tēvoci Donald!

Ja... izdomā kaut ko!
Pēc minūtes sāksim, 
______ draugi!

Man taču apgriezīs 
sprandu!

‘  Lai tev veicas, tēvoci Donald!

Es ta uztraucos!

Labi, labi, vecais, 
riebīgais veci!

Laidiet mani garām! 
Es esmu pārāk vecs. 
es neredzu pāri jūsu 

dumjajām galvām!
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Kaut es tagad būtu 
tajā jaukajā, žurku 
apsēstajā cietumā!

Tajā pašā laikā Baltā 
seska krodziņā -

Cik jauki, ka uzaicinaji mani uz 
pusdienām, ser Volter! Šļurid
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Xfa/? vajadzētu paprasīt 
drošības naudu par 

. tādiem trikiem!
Üuü-üuü! Vai kads ir mājās? Ehh! Tas plānprātiņš 

sabojās visu lugu!

Aāūū! Tu. āmurgalva, 
tā ir mana parūka! /



\ U W i

Lieliski specefekti!

Lūdzu, sakiet, ka 
tas ir sapnis! Tas ir smags 

pārkāpums! Rrrr!

Mana skaistā luga! Ta ir 
izpostīta! Iznīcināta!

Šis blusu cirks 
tiks nekavējoties 

slēgts!



► Tu pie visa esi vainīgs!

Piedod, vecais dīvaini, 
es nebiju -

Klusumu! Paklanieties 
jūsu godibas priekša!

Man vajadzētu nocirst jums 
_____visiem galvas...

...bet šovakar es tā 
izsmējos, tāpēc es jums 

visiem piedošu!

Nikij, neesi tāds 
vecs īgņa, 

nesabojā ļaudīm 
prieku!

Villij, labi. ka tu vairs neraksti 
tās muļķīgās traģēdijas!

Pēc karaliskās 
pavēles teātris 
paliks atvērts!
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Mēs esam 
atgriezušies!

Atpakaļ nākotnē

Man šis tas 
jāpārbauda!

Aāāaaa! Tu esi 
izmainījis vēsturi! 

Romeo un Džuljeta < 
tagad ir Doneo un 

^ Deizieta!

.... 1 ...
>■ Visu labu, divainie ļautiņi! Fokus, pokus, < 

šmokus, hokus...

Tu esi pārvērtis dižāko lugu < 
pasaulē par lētu farsu!

S l



Zēni, atgādiniet man 
vēlreiz, kāpēc jūs mani šurp 

atvedāt?

VENDIGO
( l .  daļa)

Beidzot! Klāt esam! Mēs 
esam Mežvudā, Kanādas 

ziemeļaustrumu apgabalā!

Pajautāsim vietējam 
šerifam! Lai nu kurš, bet viņš

Mežvuda ir pasaulē 
labākā kļavu sīrupa

Tas ir tapec, ka 
te aug Dižās 
cukurkļavas!
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Ak, Skaistais! 
Viņš ir apburošs!

Kad es tevi sāāāā -  
āāāāāāāūūūk -  šūūūūū! Tu 

nāāāāāā -  āāāāāāāk -  siūīiītīi!

To lipīgā sula Mežvudā 
ir daudz vērtīgāka par zeltu! 
Visa pilsēta dzīvo no naudas 
kas ietirgota par kļavu sulu!
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Phe! Ar tik  daudz 
sīrupa nepietiktu pat vienai

Zēni. skatieties uz visu no gaišās 
puses! Malciņš sulas -  tas ir daudz 

labāk nekā nekas!

Vai! Pat dienas laikā šie 
meži ir tumši un spokaini!

Skatieties, ta 
laikam ir kļavu 

birzs!

Sula katru gadu tiek tecināta noteikta laikā!

T iešam ?

Izskatās, ka vietējie parbauda, vai koki 
ir gatavi sulas tecināšanai!

Šerifs Skaistais teica. \  Varbūt, bet ne tagad! 
ka jūs mūs uzcienāsit ar 
pavisam mazu pilīti kļavu 

sulas!

Kā tad! Ja sāksim tecināt 
pārāk agri, sulas būs 
par maz!

Ja gaidīsim pārāk ilgi, atnāks 
Vendigo un paņems visu mūsu 

kļavu sulu!

Es jum s pastāstīšu, kas ir 
Vendigo... __________Vendigo? 

Kas tas tāds?

‘Tas ir šausmīgs monstrs, 
kurš siro mūsu ziemeļu 

mežos! Šausmīgais 
briesmonis parādās tikai 

naktīs!”
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Atbrīvoties no monstra var, tikai atrodot viņa 
ādu un to iznīcinot! Bet monstrs ir veiklāks par 

ļaudīm! --> J

" ------------------------------ 7 /-------------

Pa dienu Vendigo novelk savu ādu un 
rūpīgi paslēpj to  no ļaužu acim!

Jūs sakāt, ka Vendigo ir liels, ļauns 
pinkains kļavu sulas dzērājs?

Vienu gan es nesapratu! 
Kas ir metafora? Vai tā ēd 

pīles?

Nāksies palikt 
Mežvudā. līdz istais brīdis 

būs klāt!

Bet vienā ziņā mūsu vecajam, 
kašķīgajam vīram ir taisnība! Kad sāk 

pūst vējš, sula vairs netek!

Skaidrs!
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Pēc dažam dienām un 
naktīm -

Aii! Skaistais atkal dzied! 
Es cenšos apgūt viņa stilu!

Kad es tevi sààaâà •  
^  -  āāāāūūūūk -  šūūūūdū...

lesu paskatīties, kas tur notiek!

Skaistais! Esi 
uzmanīgs!

Neej viens p 
monstra!

Ļaudis, skrieniet iekšā un 
aizslēdziet durvis! Vendigo! Es to 

redzēju! Tas ir mežā!

Tas bija viens šaušarigs 
radīiums!

-------------------,

Ko? Pa manu pilsētu 
vazājas šaušalīgs radījums?
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To mēs tūlīt 
redzēsim!Skaistais, jūs tiešām domājat, 

ka pa mežu klīst pārdabisks 
briesmonis?

Brrr! Cik dzestrs un 
nejauks vējš!

Jā! Tas ir uzrāpies akmeņainajā 
klintī! Paskatīšos, kas tu r augšā 

ir! Jūs gaidiet tepat!

Skatieties! Spalvu 
kumšķis! Un divainas 

pēdas! Tās ved uz to 
pusi... J Jūs esat 

pārliecināts?

Dariet, ko viņš 
liek, sīkie!

Skaistais ir klints smailē! Tik spilgtā 
mēnesgaismā viņš noteikti redz visu!

Ai! Vējš k|ūst aizvien 
stiprāks! Es vairs neko 

neredzu!
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Nākamajā rīta Skaistā 
būdiņā -

Dēls, tev nāksies palikt gultā, līdz būsi pilnībā 
atveseļojies!

Bet kurš rūpēsies 
par pilsētu, kamēr es 

gulēšu, dakter?

Zēniem taisnība, nomierinies. Skaistais! 
Es viņiem palīdzēšu rūpēties par Mežvudu!

Tu esi īsts draugs, Donald!

Uzmanieties, ziemeļaustrumu apgabali! 
Te nāk ar dzelzs nerviem un sudraba balsi 
apveltītais diženais šerifs Donalds Daks!

Tēvoci
Donald?

Zēniem taisnība, nomierinies. Skaistais! 
Es viņiem palīdzēšu rūpēties par Mežvudu!

Tu esi īsts draugs, Donald!

Lai pienācīgi pildītu pienākumus, man 
jābūt atbilstoši ģērbtam!



Mani gaida 
īsts darbiņš! 
Dziedāšana!

Kad es tevi sāāāāā -  āāāāūūūūk -  PĒK! 
šūūūuūO...

Beidz ākstīties! Mums 
jāizdomā, ka pieveikt briesmoni, 

kas klīst pa mežiem!

Vaii! Kāda balss! Ar to 
varētu sašķaidīt stiklu!

r~-
Vendigo ir atgriezies! Es to  
redzēju! Tas klaiņo pa k|avu 

birzi!
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Kurš? Es? 
Kāpēc?

Ātrāk, tēvoci Donald! Ej uz mežu! 
Aizstāvi birzi!

Tagad tu esi šerifs! Dari \  es tlkai 9 n^ u: J?! 
savu darbu! Glāb birzi! 1 damas manis de! ^ bsX'

f
Labi! Mežs ir tum šs un spokains! 

Nu un tad? Atceries, ko teica 
antropologs!



RRRRRR!

D 2003-3401

Hiks! Vai tas briesmīgais pinkainis 
dzenas man pakal? Es neuzdrošinos 
_____________ skatīties! ____ _

I Mums vajadzēja iet kopā ar tēvoci 
Donaldu! Viņš bija briesmīgi pārbijies!

Gan viss būs 
kārtībā!

VENDIGO
( z .  d a la )

— —  - \ ir rva»'«*'*__ r  Vaimanudieniņ!
D onalds un bern ^  ku r m ūsu ļ  Es domāju, ka Vendigo ir 

z iem eļaustrum u ap9 ’ sastopas I tikai mīts! Bet tas ir īsts!
ne tik  varonīga is PM i nQ v ie tē iā s  ļ  Kājiņas, skrieniet, cik 
aci pret a d  a r b r f « £  ■_ 1 spt,,a,,------------

Bedziet! Tēvoci Donald? 
No kā viņš bēg?

No otras puses -  varbūt 
_______ arī tā  nav!Vendigo 

taču ir 
vecu tantiņu 
izgudrojums!

RRRRRRRR!
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Tā! Tagad esmu drošībā! 
Atliek tikai aizslēgt...

Pēk! Par vēlu!

RRRRRRRR!

Vīri, tēvocim  Do
naldam ir vajadzīga 

mūsu palīdzība!^,

Es esmu piles cepetis! 
Kāpēc tam bija jānotiek? Jus zināt plānu! 

Uz priekšu!

RRRRRR!

Svētā debestiņ! Kaut tas nebūtu 
Pārāk sāpīgi!

ÄÄÄÄÄiTffi!

Labi pastrādāts! 
Mēs viņam kārtīgi 

apsvilinājām dibengala 
spalvas! j— /

Aiziet! Noliksim krāsni 
tieši aiz Vendigo!
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Nebaidieties, ļaudis! 
Jūsuaizstāvis ir klāt! 

Kādi jaunumi?

Koki ir izsūkti tukši! 
Tajos vairs nav sulas!

Vendigo ir mūs 
apsteidzis!

šoziem  pilsēta cietīs trūkumu! Tas viss 
tikai tāpēc, ka tu  aizbēgi no ta  nolāpītā 

briesmoņa!

7 Bingo! Atceraties, ko teica 
vecais vīrs? Ja mēs iznīcināsim 

ādu, šaušalīgais briesmonis vairs 
neatgriezīsies!

Bet tēvoci 
Donald...

1  T
Tā nav āda! 

Tas ir kostīms!
Ar sadedzinātu dibenu!

Lai kurš tas būtu, viņš to ir 
novilcis pec tam. kad mēs viņu 

aizdedzinājām ar krāsniņu!
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Zēni, paceliet labās rokas! Es jūs pilnvaroju ^  Nudien! Tagad mes 
par saviem palīgiem it visā, kas man būs jādara! ļ  esam Jaunie Šerifi! 

Uz priekšu!

k-

A

Ka tu domā, tēvoci 
Donald, varbūt viņam ir 

taisniba?

Var jau būt! Man būs vajadzīga 
palīdzība, lai to  uzzinātu! Man tas 

jādara pilsētas 
labā!

Jā! Salauztie zariņi un dubļainas 
pēdas ved šajā virzienā!

Oho! Tēvocis Donalds seko 
pēdām kā īsts šerifs!

Pēdas ved šajā kalnā! Domāju, ka 
tur mēs atradīsim savu laupījumu!
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Skatieties! Tie ir abi vīri, kuri stāstīja 
stāstus par Vendigo! Labi! Klausieties, 

ko es izdomāju...

'  Jā! Viņa vietu ieņēma tas 
dumjais pīļtēviņš! Viņš noticēja mūsu 
briesmīgajam un viltīgajam Vendigo!

Labi, ka vējš nopūta no kalna 
īsto  šerifu!

Pateicoties Dižo 
kļavu sulai, turpm āk 
mēs piegādāsim tirgū 
viskvalitatīvāko kļavu 

sīrupu!

Tā, tā! Jūsu varenais plāns ir 
izgāzies, blēži! Jūs esat pieķerti 

nozieguma vietā! .-----------

Pīļtēviņš!Pietekami ilgi, lai 
brāļi Lipīgie tik tu  pie 

dārgajām kļavu sulām!

Phe! Divi pret vienu, 
cāļsmadzene! Kāpēc tu 

domā...

Ei! Mūs grib 
sasiet!
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Droši vien viņi ir tie blēži, 
kuri uzbruka mūsu kokiem!

Skatieties! Pēkšķis šerifs un viņa 
vietnieki ved abus svešiniekus!

HIP! HIP! 
URĀĀĀI

Apsveicu, Donald! Tu esi varonis! 
Mēs kopā varētu nodziedāt kādu 

serenādi! _ _____

Kā tad, 
Skaistais!

Vesels spainis ar dižo 
saldkļavu sulu? Vaidieniņ! 

Ka lai mēs jum s atmaksājam?

Kad es tev i saāāāāāāā -  < 
PĒK! -  āāūūūūk -  šūūūū!

Un ta -

Pilsēta ir glābta! Trīsreiz 
urā mūsu varenajam šerifam 
Donaldam Dakam!

Savaciet savu tēvoci un pazūdiet 
no šejienes! Mums ir apnicis kļausities 

viņa kērkšanā!
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TA'R-B'A,

6ifea!l ijāMBii 
ķprniksiil _

W  7 Kurš kuru?

Stcp tēvod Knapu un Donaldu otkcl izcēlies 
kārtējais strīds. Donalds ir pārliecināts pat to, kc 

■ H m m im m L b I  bez raudos viņš '.ai izdorīt visu to pošu un pot vēl 
vairāk neko tēvocis Knops or sovu bogātibu. Lai pierādītu scn u  taisnību, a b i tiepšos 
soriko savdabīgos socensītias. Viņi socenšos per to, kurš iegūs vairāk draugu un kurš 
ātrok uzkāps augstajā Vecā Dēmona kalnā. Kā tu domā, vai ncuda spēj visu?


