


|  Supopultes savā ļaunajā 
TS noziegumā iesaista arī lelles 
PP* no veikala skatloga.

Uzmanību, kamera! 
P te fe  nepozē vis 
kuram katram...

iDSNĒV
:t)|.SNEY



Lūk,
tajā šmaugaja zarā 

tas būs drošība!

G L Ā B I E T  M A J U !

Gribam uzlikt 
putnuburi!

/J  Diemžel mūsu trepes 
■  ir pārāk īsas!

osm-

Pāri Dārko 
Dižcekulaino 

Kukurūzas 
Sņakataju!Ne jau 

kuram katram 
putnam tas 

domāts, tevoc!
Esam nolūkojusi 
i retus eksemplārus

lepriekšejais pāris 
Dakburga ligzdoja 

pirms 173 gadiem!

Tulkojis Andris Grīnbergs

Ļaujiet pasaule 
labākajam kokos 
kāpējam jum s. ' 

palīdzēt! ^

Mēs būtu Dakburgas 
Putnu biedrības 

lepnums!



Dārkie Dižcekula 
Kukuruzas Snakataji mīl 

karstas vafeles! > 
I? / Redziet!

Tās nav 
mums, tēvoci 

Donald!Vafeles? Mes taču jau 
brokastojām!

PUTIII! Sasodīts! Ta 
brigade gandrīz vai 
^aizbiedeja viņus!^.

Ko jūs te 
meklējat?

Mēs atbraucam izstrādāt 
galīgo nojaukšanas 

^  plānu!fDONALDS.
DAKSJ

Protams, 
jūs neapmierina tas. 
as šeit notiek..

Tas ir, 
vaku vaļā un 

miskaste iekša!
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Donalds 
steidzas gan.jūs varat vērsties pie Sabiedrisko darbu 

direktora! Ja vien pasteigsieties! PILSĒTAS
DOMELabi, es viņam 

parādīšu!

Lieliski!Vini doma, ka es 
netikšu gala ar Pilsētas 

Domi! To mēs vei > 
Sf-7  redzesim!

Ehh!_Tā bija mana 
pēdējā bumbiņa!

Nu, jaunais cilvēk 
Ar ko varu 

pakalpot?

Ar vienīgo prātīgo 
darbu, kads vien var būt! 
Jūs varat pasargāt manu 

māju no nojaukšanas L

Tā^ ta! Baidos, ka tur neko nevar 
iesākt! Protestu iesniegšanas ^  

termiņi beigušies 
jau 'mūžību <■— / / ^  /  

atpakaļ! <-

Taču nenokariet degunu! Visus tos. 
r —r kas pārcelti jaunā ceļa dēļ, 
%  v—  gaida ērti, mūsdienīgi 

dzīvokļi!
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Piedod, veco zen! Bet mes taču negribam
aizkavēt p r o g r e s u , _____ _________

vai ne? M

Es esmu nelaimīgs! Es neveļos 
modernu dzīvokli!

Visi uz mītiņu! 
Aizstāvēsim cilvēk- 

jesības pret pilsētas 
birokrātisko aparātu!

Es zinu, ka uz līdzpilsoņiem 
bēdas var paļauties!

..un kopīgiem spēkiem mani 
aizstaves, es iesniegšu petīciju!



Draugi! Kaimiņi!
□akburdžēni! Vai 

tiešam jūs stāvēsiet 
malā brīdī, kad 

vientuļas pīles tiesības 
brada ar kājām 

Pilsētas Domes 
* iegribu dēj?
I  Kas svarīgāks -  
r  cilvēks vai kaut kads 
[ pievedceļš?

Vai... m

Es arī!
Tas uz pusi saīsinas 

ceļu uz darbu!

Un beidzot tiks novāktā no acīm 
šī noplukusj budele!

Ta ir ņirgašanās
par Kaimiņiem! ____

Es esmu par šo ceju!

Nodevēji! 
Cietsirdīgie vampiriļGrausts!Jo ātrāk to nojauks, 

jo labāk! Buda!
Cūkkūts!

Nu re! Te bus -  šis īpašums celts



Atradu! Saskaņā ar papīriem manu māju 
uzcēla vietā, kur staveja būdiņa ar 
nosaukumu “Pirmputna

Diendusa”! i— ~— —r l

Tātad šaja zemes stūrīti dzīvojis 
pats Dakburaas dibinātājs 

Krišs Pirmputnisī

---------------------------------
Lai tas dulbura direktors 

iebāž to pīpē un aizdedzina 
iti®  f! sev par prieku! r-

Lai atnak 
pilsētas vfsturnieks! 
Es palūgšu viņu 

paskatīties atbilstošajās 
kartēs!

Šaja 1647. gada kartē ir 
Dakburaas sakotnejais 

plāns!

Kā redzat, te ir vismaz divsimts būdiņu 
un tās visas sauca pilsētas 
dibinātājā un cienījama 

vadītāja Kriša Pirmputņa 
varda!

Turpinājums 11. Ipp.

Ha! Jusu maja ir tikpat vēsturiska kā 
veca autobusa biļete!



6. Vai Tu spej pa ie t garam  spēļu zālei 
kurā spīguļo krāsaini spēju autom āti?

a. Reizēm, ja vien es to vēlos.

b. Nē, nespēju. / \

C. Spēju. O
© d isn ey

1. Vai Tu kādreiz esi kaut ko vinnējis?

a. Jā, vairākas reizes. H

b. Ja,vienu reizi.

c. Nē, nekad. ^

2. Vai Tev patīk sacensties un' 
piedafTties dažādās spēlēs?

a. Nē. B

b. Laiku pa laikam. / \

C. Patīk. &

3. Ja Tu atrastu ceriņziedu ar piecām  lapiņam , 
vai Tu izmēģinātu savu veiksmi, t.i., vai Tu apēstu to?!

a. Varbūt... □

b. Jā, jo šis atradums norāda uz izdošanos. / \  

gan man tas būtu jādara?

4. Kuru no sim trim balvam  Tu izvēlētos?

a. 12 loterijas biļetes.

b. 2 kompaktdiskus pēc paša izvēles.

C. 20 latus.

5. Kad Tu būtu pilnīgi laimīgs?

a. Ja kjūtu bagāts un plaši pazīstams vienā acumirklī. H

b. Ja dabūtu visus iespējamos kārumus / \  
tieši tad, kad es to vēlos.

C .  Ja varētu neiet uz stundām...

CT9«raNicii9PUNicn«raNicn«PUNini«raNicn«raNicTi«pyNfCfi«^o®ra^^fi
Ja trīs vai vairākas Tavas atbildes atzīmētas ar aplīti:

Tu būfibā esi ļoti piesardzīgs pret visu, kam ir kāds sakars ar veiksmi. Tu nekad nevinnē, un tas nav tāpēc, ka liktenis ir Tev ļ  
nelabvēlīgs. Nē, Tu gluži vienkārši iztērē savu kabatas naudu par saldumiem, nevis par loterijas biļetil

Ja trīs vai vairakas Tavas atbildes atzīmētas ar trijstūri:

Ar Tevi viss ir kārfibā, un Tu labi apzinies, ka veiksmei un laimei ar pieclapu ceriņziedu vien ir par maz. Tu nepalaidīsi j 
garām savu iespēju, taču riskēsi tikai tad, ja Tev būs labas izredzes iegūt galveno laimestu!

Ja trīs vai vairākas Tavas atbildes atzīmētas ar četrstūri:

Tev vienmēr un visur seko veiksme! Tu esi gatavs krietni riskēt, lai sasniegtu mērķi, tomēr Tu -  sev par laimi un vienlaikus par 
postu -  jebkurā situācijā fikojies bez liekām pārdomām. Uzmanies -  ka spēles baciļi Tevi nepieveic pavisam!



Atkaï mājās

Nē! Es to nepieļaušu
Mans mīļais, mazais naminš! 
Neskaitamu dārgu atmiņu * 

glabatājs -  un Tagad to ) 
sadragās graustu 

amursl

varmākas! Ja gribat nojaukt 
manu māju.. m

.jums tā būs jānojauc 
līdz ar mani!

Vēl nē! Labak ziņošu Domei, 
ka mums ir nelielas problēmasNu ko? 

Sāksim jaukt 
vai ne?



Vēlāk Jā! Ko mēs 
gaidam?

Kāpēc izrāde 
kavējas?

Vai varam parunat?Ka Dakburgas mers pie
prasu uguns partrauksanu 

_ ... un pamieru! 
Nolaist 

- N  ieročus!

Reiz iums ir 
baltais Karogs 

droši vieni

Tas nav viss, 
ko es atnesu! 
Aplūkojiet šo Mēģināt mani dabūt 

prom ar kādu cejojuma 
sludinājumu, kamēr 

nojauc manu mājiņu? 
Ka jums nav 

kauna!

Tasnav ceļojuma 
sļudinajums, Donald! 

Ta ir maja, kuru jums 
piedāvā vecās vietā!

Padomajiet tik! Piecas istabas Juksus pansija, 
kas gaumīgi uzcelta saja burvīaaja līcī, 

kur ir labakās lasu 
zvejas vietas 

valstī!



PLĀNS NR. 3

Veselīga lauku dzīve, 
un pa jauno pievedceļu līdz 

uakburgas centram bus 
tikai desmit minušu 

brauciens!

Un ka papildus davana mierinājumam 
motorjanta un jaunakais ^

limuzīns! mĒ

Es esmu Osvalds Dzervītis -  Dakburgas 
Ornitoloģiskas biedrības priekšsēdis!

Un jums jāzina, ka..

Un tas viss -  
man?!



Tāpēc, ka šīs majas tiešā tuvumā ligzdo 
Dārko Dižcekulu Kukurūzas Sņakātāju 

pāris! Tie ir ļoti ajzsargājami pufni, 
kurus nedrīkst traucēt!

Parkapejiem draud divdes- 
mit gaau ieslodzījums -  

manuprāt tas gan ir 
tlSŽL parak maigs sods 
i l l l ,  -V:. M Ē F Pršnakcnerrr!

Drīz vien Nedari Neaizmirsti: Dārkie Dižcekula 
Kukuruzas Sņākataļi ir 

aizsargājamas radības! )
nedari tā.

tēvoci
Donald!
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Nav brīnums,_ 
ka Minnija vakar tā pārbijās.

Paskat, Mikij
HEIJAAĀAf

HEIJAAAA!
Spcku kučieris un 

spoku zirgi!

D'PADa- dAP

>v/ivcx95\

SPOKU RA TI

Kas tad īsti notika vakar

Kas tie par 
pusnakts kumē

diņiem?

Mikjj, tie nav kumēdiņi! 
Ap Dūdas Klārbulles rančo 

riņķo SPOKU RATI!

HEIJAAAA!

15



Mue, Mikij, kamēr vari!

Bet, Minnij...
Līdz tai viesnīcai no manis ir 

simts jūdzes!

Noslēdz visas durvis un logus! 
Mes ar Sprukstu būsim klāt

16



vien Sliedes beidzas pie ši klinšu slaņa!

Mikijl
Sliedes uz akmeņiem 

nav redzamas!

Būs jābrauc atpakaļ uz 
Klarbulles rančo!

Pagaidīsim, varbūt vakara spoki 
atbrauks atkal!

Ak-ak! Šķiet, ka Dūdas Klarbulles viesi vakaru gaidīt neveļas!

Es atbraucu atpūsties... nevis drebet aiz baiiem!

hu-hu! Mans bizness izputēs!

Es gan palikšu tepat, 
Dūda!



Nakti Mikijs ar Sprukstu vērīgi gaida, vai nebrauks spoki -

Sprukst! Kaut kas tuvojas!

Līdzko Spruksls un Mikijs 
sak laisties miega

18



Sasodīts! Man seko! 
Nekas, pret to ir līdzekļi!

Vai!
Man parsprāga 

pakaļējā 
riepa! <|

Sitas nagliņas 
ļārdurs cietāko riepu

Man šķiet, 
tā ir kaitniecība!Hik! Bet man 

priekšeja!

^  Sprukst, vai tik tu nesasities?
Skriešu pa taisno, varbūt vel 

panaksu tos ratus

Sīkums, 
laikam nemiršu 

Uh!

19



Viens noslēpums atrisinats! 
Hute ir piesprausta pie stieples!

Drīz vien 
spoku rati 
šķērso klinšaino 
lauku 
un -

Radas, m |s tuvojamies 
ceļamērķim!

Vecs labības šķūnis! Hmmm!

K a

Šef, es paspokojos vel reizīti!

Labi! Varbūt beidzot „ 
īpašnieks pārdos to rančo!



Es veicu vel dažus pārbaudes urbumus. 
Uz viņas zemes ir vairak zelta,

21



Tikai viens dēlietis? 
Kur tad zirgi?

Kur patruļa/

22





A /Nu vajadzētu parverstieš' 
]Lf atpakaļ -  bet K ā ?  Šādus 

g g |  buramvārdus nekad agrak 
nebiju izmantojusi! Japa- 
skatāsrokasgrāmata! >

Re, kur mana 
rokasgrāmata -  augšā!

plauktā! Ka lai tur I  
v tiek klat? M

r  Jau trešo je iz i 
rāpjos augšā, bej 
šjuku atkal zeme!I/rt 1«! rl« »'« O

-m m
n iHe -  ar to bus līdzēts! 

Ja es tieku augšā pa 
krēslu, tikšu arī liaz 

plauktam! A

JAAAPC!

Varbūt man Ildzes 
l kāpnītes?

Nu re! 
Pakapšos un tikšu 

pie plaukta 
l ka likts!

24



J a -o la lā !
Mums ziņots pareizi! 

Majā ir čūska!

*0 /  Nu re!
% ( Liksim tevi pie 

draugiem!
Drīz vien

I r  Ei, prom no manis! Jūs^ 
(esat pārak stipri priekš ma
nis, draugi! Jūs mani pārak 
l  spiežat! Man nevajag tik 
A. laipnu uzņemšanu! A

Pu! Man jatiek laukā, 
pirms mani nožmiedz 

ne pa jokam! Ei -  
kas tad tas?

Vā! Čūska 
aizmuka!

Mumsjādabū ta «  
atpakaļ būrī! I



Aizvedīšu jus mājās, jajus 
apsolat samaksat man nodok 
nepārvēršoties vel par kaut ko!

■ h

Ja, es apsolu!

'  Paldies, ka atvedat 1 
mani mājās! Vai negribat 

ienākt un palīdzēt man . 
, tikt pie burvju rokas- A 

grāmatas?



Cik labi atkal butN 
pašai! Es paņemšu 

jums domāto > 
s. naudu!

'Es glabāju naudu 
starp šīs gramātas 

lapām! >

Loti labi -  
docfiet to šurp! 
Es izrakstīšu 

kvīti!

Es loti priecājos, ka 
iekasēju naugu nojgms 
Tas gadās pirmo ceizi, 

es droši yien tikšu 
.paaugstinā ts  amatā!

Ko es redzu 
jauns buram

vārds!

Briku-braku! 
Naudiņ, nac 

mājās!
Ko jūs darāt?

Nav godīgi! 
Jus apsolījāt, ka 

vairak nebursiet!
solīju, ka neparvertisu sevi w  
par vēl kaut ko, un es to ari ī 

nedarīju! Ha, ha, ha! Nu j  \  
man ir kvīts, un man /  /—>■ 

^  neko vairs nevar ^  ‘ļS i 
padarīt!^-<^k 'pfa



MANEKENI

r Rokā ir! Naktssargs ie f \  
proļam! Viņš būs atkal i  / —  

šeit tikai pēc pusstundas, l/  O, jā! Tur droši > 
tā ka mums bus gana i/vien ir daudz vērtīgu, 

v laika pabeigt darbiņu! / 1 krāmu, ko nozagt!)
vakburgas

mVERSALVEIKALS

Un varbūt 
pat nauda!

Beidziet ņerkšķēt, 
mums jārīkojas atri, 
un es esmu visu 

labi pārdomājis, 
 ̂ jūs redzēsiet!>

Kāpēc lelles?Varbūt ir, zēni, 
taču mes ņemsim 

lelles!
Vai neesi 

jucis?

Gaiss ir tīrs! 
Kājas pār 

pleciem

Vismaz uzvalkus 
varēs pa svētdienām 

nēsāt! .

' Pagrabiet 
trīs lelles, puiši! 
Vairāk mums 

^ n e k o  nevajag!

Ceru, ka tu saproti, 
ko mēs daram!



f  Vienkārši! Kamēr 
citi mus piesegs, 

mes uzveiksim 
v drošībniekus!

Atpakaļ
slēptuvē

Lūk, nākamās laupīša- 
nas plāns: mēs apturēsim 
Dakburgas bruņumašīnu 

\. un aplaupīsim kasi!

Kādi citi? Vai būs 
jādala laupījums ar 

vēl kaau?
Un ka mēs to 

varēsim?

f  Jā! Bruņumašīna^ 
brauc pa šejieni ik 
naktiI Mums palikusi 

^ v ē l pusstunda! J.

r  Nedomāju, 
ka manekeniem 

vajadzīga nauda! 
Saģērbsim viņus 

vmūsu drēbēs un...

^...izmantosim 
kā papildspēkus!

Nevienam pat 
prātā neienāks!

Lieliski! Nolieciet 
lelles vietās!

Vai īsta vieta, 
176-167?

Noliksim lelles 
pa vienai katra stūff

...un mes pasi 
stāvēsim ceturtaja H  
stūrī, kha, kha! KZ.

Paklau, 176-167! 
Kā mums izdosies 

apturēt bruņu- 
v mašīnu? v

Eh, es zinu arī to! 
Gan redzesiet!Tieši tā! Mēs 

apmuļķosim sardzi

29



Aiziet, puiši! 
Bruņumašīna 

brauc! 
Sagatavoties!

Viņi jau 
piebremze pie 

sarkanas!

OrjzvienKas tev 
padoma?

-s  pārslēgšu luksoforu, 
lai deg tikai sarkanais! 

Tad bruņumašīna 
noteikti apstasies! >

Tā gan, 
jūs esat aplenkti!

Laukā, puiši! 
Rokas augšā un 

laukā no mašīnas!

DAKBURCAS

riP ^}BA

Maisu 
ka biezs!

Visu _ 
laiku lielakais 

laupījums!
Izredžu nekādu -  

nāksies padoties!

Vī -  cik daudz 
burlaku!

Re, kāds 
slaists!

Tikmēr Klau, zeperi! Kur bradā? 
Neredzi uzrakstu -  

pa zāli nestaigāt?

NESTAIGĀT 

PA ZĀLI!

30



Ak tā! Nu, 
tad es tevi 
arestēšu!

Šoreiz Suņapuikam 
paveicas, un viņi 
sasniedza majas 
sveika -

^.apsardzes viri unpolicija 
veiksmīgi pieķēruši laupī
tājus, kas vakarnakt centās 
. apzagt bruņumašīnu.
VS. Viņi izmantoja lelles,

Ehh! Man liekas, 
mes paši esam 

lelles!
M/ismaz mums ir viensN 
mierinājums! Policija no

ķērusi Suņapuiku lelles -  
mēs varam būt droši,

V ka tas neizpļāpāsies^
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Tiem, kas neklausās raidījum u

varu pastāstīt, ka uzdevu m 
bija — uzrakstīt vai uzzīm ēt m azu stāstu p a r to , ko |  

varētu pārrunāt, kopā izdarīt vai izsapņot Sudrabu Edžu 
stāsta varonis Dullais Dauka u n  es, Mikijs Mauss.

Kad jūrmalā satikās divi gudrinieki -  
Mikimauss un Dullais Dauka, n o t ik a ^ v 

brīnumjaukas lietas. Abi sadraudzējās un jūrmalas smiltīs cēla sapņu pi!is, spēlēja bumbu un 
vienkārši skraidīja. Taču interesantākais ir  tas, ka abi gribēja redzēt -  kas ir tur, kur jūra ar 

Hdebesīm satiekas? Loti, jo t i gribēja redzēt, bet Mikimausam bail braukt laivā. Dauka tu rpretī ņemt 
nebaidījās. Aizgāja līdz laivai, sameklēja airus un aicināja Mikimausu iekšā. Taču viņš pastāvēja, lai 

ļ i s .  Daukam tā bija m ilzīga problēma. Kā aizsiet acis, ja ir  t ik  nenormālas ausis?/../

J i e o e s  S a i r s f i B s s

Dauka no kāpas cītīgi vēro jūrā to vietu, kur zeme ar debesīm saii 
kopā. Tad viņš ievēro, ka tieši uz viņa pusi lielā ātrumā, neganti 
rūkdama, brauc kāda neredzēta laiva. No laivas izlec mazs peļu 
vīriņš ar lielām ausīm un sveicina viņu: -  Esmu Mikimauss un 
dodos uz Dakburgu apciemot tēvoci Donaldu un viņa māsasdēlus. 
Bet... laikam mazā Ariela no lielās laimes būs mani aizsūtījusi ua 
citu debess pusi. Nelaime vēl, ka no tālā brauciena laivai motors 
sācis nelabi krākt. -  Dauka ziņkārīgi vēro neredzēto motorlaivu u 
mierina Mikimausu: -  Tas nekas. Ar lielāko prieku veikšu tavai 
laivai kapitālo remontu. Droši vien tas laivas motors nebūs 
Sarežģītāks par skrodera šujmašīnu... Pēcpusdienā motors sparīgi 
ierūcas, mūsu Dauka darbu ir  paveicis. Mikimauss viņu uzslavē: -  
Par t ik  veiksmīgu remontu pat Bruno Bezbremze brīnītos. Laikam 
Latvijā dzīvo gudri bērni!/.!/

ikijam: -  Kas ir  tai vietā, kur jūra s a tie c *  af

viņam aizsien acis.

tura
lur

In jf l  T a u r iņ a ;
/../Dauka prasīja M ikij
debesīm? -  M ikijs brīdi padomāja, tad atteica: — lu r ir  apvārsnis. 
Tur ir  svešas zemes, ar palmām apaugušas salas, s ilta saule, c it i 
skaidrāki ūdeņi. -  Es došos turp, lai visu to redzētu pats savām 
acīm! -  Dauka laimīgs iesaucās. -  Tu varēsi ie t mūzīou, bet tur 
nenokļūsi. Kļūst siltāks, ledus izkusīs, tu aiziesi bojā. Redz, pa' 
zvejnieki douas mājup. Ceļas vējš. Māmiņa tevi gaida, -  Mikijs 
nopietni runāja. -  Laikam jau Mikijs saka patiesību, jo viņš taču i 
izbraukājis daudzas zemes, -  Dauka domāja. Dauka atvadījās no 
M ikija. Viņš devās mājup. M ikijs noskatījās pakaļ Daukam, līdz 
viņa dzeltenie mati nozuda mazaj.' mājelē aiz kāpu priedēm. 
Protams, ja tā būtu, tad Dauka; irāiei nebūtu, par ko skumt.
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