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SUNAPUKAS
KRABJU SALAS PIRĀTI

l .  dala

to iv  parraidi! y  aizraujoši -  viņi parasti 
meklē džungļos apslēptus 
tempļus vai pazudušas 

piramīdas!

Tulkojusi Eva Jansone



Mēs zinām, ka tas ir ļoti bīstami, 
bet tas noteikti ir tā vērts! 

Mēs atradīsim...

Mēs tuvojamies 
senajam pirātu slēpnim 

Krabju salā!



r  Kuššš! ^  
Zeltraču komanda ir 

izkāpusi krastā!

Izskatās, ka 
laiva nav skarta!

Turklāt mēs gribējām paķert dār< 
kamēr viņi filmēs!

Tad Suņapuikas 
beidzot kļūtu slaveni!
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Neapdzīvota sala ar bieziem 
džungļiem un bīstamiem 

muklājiem...

Un krūmos rūc nezināmi
briesmoni!To ir apsēduši 

moskīti...

Augšup stāvajā 
klintī -

Pari dziļām  
aizām -

Šī ir ieeja alā. kas ved uz kapteiņa 
Krabja dārglietu slēpni!

Līdz beidzot Jā, izskatās, ka mēs 
tuvojamies mērķim!

“  Tikai ne to!
Mēs esam nonākuši j 
turpat, kur sākām! /

Beidzot!



Tāpēc mēs izmantosim 
niršanas aprīkojumu!

Hrmm! 
Kāpēc viņi visu 

sarežģī?

Pagaidiet! Viņi teica, ka ir vēl viena ieeja! 
Varu saderēt, ka viņi neizvēlēsies 

vienkāršāko ce|u!

Ha! Viņi ir atstājuši visas 
mantas! Viņi domā, ka 
uz salas neviena nav!

/  Vispirms 
mums nāksies 

uzbūvēt plostu!

Bet tad viņi nenofilmēs 
to, kā mēs sagrābsim 

dārgumus!
Padomā, kam ir 

lielāka nozīme? Slavai 
vai bagātībai? -
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Labāk pasteigsimies! Viņi jau ir uztaisījuši J 
plostu! ___________ /

q ^ ,ss kārtībā! ^ e- kur 
“galvaskauss"!

Drīz vien Suņapuikas ir nokļuvuši 
otrā fīča pusē -

Alai jābūt kaut kur zem 
mums! Tieši ta! Mums 

jāmeklē akmens, 
kas izskatās pēc 
galvaskausa!

Un zem tā ir 
tunelis!

Ir nu gan tumsa! Būs 
labāk, ja uztaisīsim lapas!

^  Neuztraucies! Atceries, ka viņi 
izvēlēsies lēnāko un grūtāk pārvaramo 

ceļu!

Cerams, mēs atradīsim 
dārgumus pirms 

TV ļautiņiem!

Un dārgumu lāde!Jā, paskat, cik daudz 
vecu pirātu mantu!



Urā! Kapteiņa Krabja 
dārgumi!

Ha, ha! Tagad mēs 
būsim īsti pirāti!

Satiniet tauvas, paceliet buras! Mēs esam 
kapteiņi Suņapuikas!

Beidziet, bezkaunīgie 
nelieši!

Nometiet zobenus un 
padodieties, citādi mēs jūs 

nogalināsim!

Neviens nepieskarsies kapteiņa 
Krabja dārgumiem!



KRABJU SALAS PIRĀ TI
Suņapuikas uz šķietami 

neapdzīvotas salas ir nozaguši 
karti TV filmēšanas komandai. 

Bet līdzko puiši atrod 
paslēptos dārgumus -

Neviens nezags kapteiņa 
Krabja dārgumus! Mūsu zobeni 

tos aizstāvēs!
Svēto pasaulīt! No kurienes 

viņi visi uzradās?

Ha! Amatieri! Padodieties,
nelieši!

K-kā teiksit!
Ar lielāko prieku!
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Hiks! Kas šī ir par vecu 
pilsētu?

Mēs laikam 
esam aizceļojuši 
atpakaļ pagātnē!

Jūs neesat pagātnē, nejēgas! Mēs atvedam jus 
uz Krabjzemi! r ----- —------ , __
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Mēs noteikti esam pirmie cilvēki, kuri pēc vairākiem 
gadu simteņiem ieraudzījuši šo neaprakstāmo 
's « ___________ _ skaistumu! ■

Oho! Satriecoši!

Atliek tikai nogādāt šos 
dārgumus civilizācijā!

Un atkal “Zeltraču 
komanda” ir paveikusi 

darbiņu!

Aha! Iebrucēji no ārpasaules!
Vai jūs gribējāt nozagt kapteiņa Krabja 

dārgumus? -

Es un mani ļaudis -  mēs esam kapteiņa Krabja un viņa 
komandas pēcteči! Mēs šeit dzīvojam kopā ar citiem 

ļaudīm, kuri jau gadiem ilgi patvērušies uz šīs 
vientuļās salas! r  — >

Droši vien TV ļaudis jau ir tikuši 
pie dārgumiem! Varbūt r -  -  

pateiksim viņiem? / -----
/  Nē! Kad būsim tikuši 

prom, nolaupīsim tos 
'Zeltraču komandai"!
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JĀĀĀ!Ikviens, kurš cenšas tos nolaupīt, tiek bargi sodīts!

Pēkšņi

Ļaudis! Kapteiņa Krabja 
dārgumi ir nolaupīti!



Es atnesu mucu ar 
šaujampulveri!

Es šorīt uzasināju zobenu!Visi vīri -  uz klāja! Es 
teicu -  pilnīgi visi!

Jā, var redzēt, ka te bijusi 
"Zeltraču komanda"! /Mēs varam 

aizlaisties pa kapteiņa 
Krabja alu!

~  Tagad 
pirāti viņiem min 

uz papēžiem!

Jā! Aizmirsīsim dārgumus un 
atgriezīsimies Dakburga!Mēs būtu traki, ja sekotu! Mēs tikko 

izsprukām no nāves briesmām!
Re, viņi 

brauc prom!

Drošāk būs, ja 
pelnīsim iztiku kā 
— parasti blēži!

r ------------ ;-----------------
Pastāstiet, kas jums 

par to zināms! Mēs neesam kopā ar viņiem! 
Tā ir “Zeltraču komanda" no

Ei! Vini mūs aizmirsa!



r -------------
Šoreiz “Zeltraču 

komanda” atrada īstus pirātu

Mēs pametam šo salu, 
kuru reiz apdzīvoja ļauni un 

asinskāri...

Kaut kas neticams! 
Turpini filmēt!

Ak tad jūs esat "Zagļu komanda' 
Padodieties, citādi mēs jūs 
nogremdēsim ar lielgabalu 

- i  šāviņiem! r-jcC

Mēs
padodamies!
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Lieliski! 
Apturiet kuģi

Šaujamldkas ir 
nedaudz ierūsējušas, 

bet mums izdevās tās 
^ __ atvērt!

Varbūt mums vajadzētu 
partraukt filmēšanu un 

laisties lapās?

Pagaidi! 
Paskaties uz to 

pusi! r

Ei! Mēs nok|ūdijamies 
par veselu jūras 

jūdzi!
Fantastiski! ^  

Operator, vai tu visu 
uzfilmēji?

w  Stūre nedarbojas! 
Kuģis vairs nav vadāms!
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Un pēkšņi Jūs tiešām domājāt, ka mēs tik ātri 
padosimies?

Jūs tomēr strādājat kopā, viltīgās žurkas! Mēs paņemsim lādi, bet jums tikmēr 
nāksies izbaudīt aukstu tēraudu un karstu 

> svinu! — ---------

Varbūt
saderēsim?

Aaām!

Mēs paņemsim lādi, bet jums tikmēr 
nāksies izbaudīt aukstu tēraudu un karstu 

> svinu! — ---------

Varbūt
saderēsim?



Ak vai! Nākamreiz, kad došos arpasaulē, 
nopirkšu sev 

tādu laivu!



Kaunieties par sevi! 
Kā jūs uzdrošināties 
nest mājās tik sliktas 

atzīmes!
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..un mes tās 
neļausim...

izpostīt!





Bērni, jūsu tēvocim 
vēl daudz jāmācās!

m  '
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Jūs tos varēsit nopelnīt tepat!
Es pa to laiku 

parūpēšos par jūsu 
māsasdēliem!
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Bet gan jūs visu sapratīsit, 
pārdomājot kļūdas 

zaģēšanas 
procesa 

laikā! __

m
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Jā, bērni, 
lūdzu!

'  Tēvoci Donald, 
mums ir lauznis! Gribi, 

lai atlaužam durvis?



MAZAIS HAUAVATA
IESNAS VASARAS TVEICĒ

Kamēr vairāku 
cilšu karotāji 
vajā nelietīgo 
noziedznieku 

Salauzto Spalvu, 
Haijavata un 
viņa draugi 
atvēsinās...
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Nē! No malas 
jāizskatas tā, it kā šis 

baļķis peldētu pa 
strau mi!____

Šis noteikti ir visaukstākais ezers kalnos! 
Vai mēs nevarētu peldēt ātrāk?

Ahh! Mazliet 
pagozēsimies saulītē 

un tad izbaudīsim 
vēl vienu atvēsinošu 

peldil

Cik dīvaini! Es nemaz nezināju, ka te ir  1  
tik spēcīga straume! Paskat, cik tas baļķis

An! T-tas ū-ūdens ir 
p-pārāk auksts!



Par laimi, mums 
te ir siltas segas un 

kažokādas!

Ak! Šī gardā, žāvētā 
ga|iņa mums palīdzēs 

atsilt!

Nezinu, kā tu, Lielais 
Lāci, bet es gribu tikt ārā, 

saulītē!

A-ar segām vien 
nepietiks, lai mani 

sasildītu!

Pie otras alas /  Jā, te būs X
ieejas kalnā... ( daudz labāk, ļ

V Klaburčūska! 1



f  Sveiks, Salauzta 
l  Spalva! Gribi iedzert tēju?
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^ * 4 ^  ļ  Donalds un Oeizijo ir nolēmuši pavodif 
bnVdieras kodā kkisa dobos nostūri, loču 

m m h m H B U  izrodos, ko trauksmainos Dokburgos apkoimē 

nov nevienas brivas le tiņ o s  te ltij. Pēc ilgiem pūliņiem mūsu draugiem izdodos atrast 

kempingu. Bet ko Ici atpūšos, ja tw um ā negaidīti uzrodos Cietsmoidis, tēvocis 

Knaps, meiteņu vingrošanas klubiņš un vēl ari opniogois kaimiņš Džonis?


