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MAKDAKA ZOOPARKS

Tēvoci Knap, 
beidzot tu atradi 

marmandu!

isretāk sastopamo 
dzīvnieku 

pasaule!

Retu gan!
Es par to atdevu

baltu naudu!

MARMANDAS 
MEKLEŠANA

PlLUSTĀSTI

-------

x> zeztt.

...bet var jau vel cerēt
un lūgt palīdzību 

pie labāka valsts veterinārā, 
lai tas uzmundrina nabag^ 

^ t T T Z T 2  zvērinu!

V
Es nevaru turēt 

savā parka marmandu 
ar tik ieskābušu ģīmi!

Mums vina jāiepriecina!
Es gan izmēģināju laimi..

i DISNEY TulKojis Andris AKmentiņš Mickey Mouse 6

Nu protams, ka neizskatās! (AŠ!)
Es taču to mazdrusku pabaidīju

- ar savu burvju nūjiņu!







Mes... mums lika ieslēgt jūs, 
lai raganīgā dāma varētu 

nozagt ļusu Laimes Kapeiciņu 
bet priekšnieks paņemtu

pārējo naudu! ^

Šeit nav nevienas 
marmandas!

MAĢIJA
is uzraugs laikam ir lamzaks! 

Šķiet, es zinu,
kā mēs izkļūsim 

no sprosta!

Vai tu re, 
cik jums ātri pielec!

He-he!

Ei! Kas par blēņām! 
Laidiet mūs laukā!
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Ka tevi!
Es trāpīju garam!

Palīgā!
Tīģeri nav baroti trīs dienas!

VORRAI | 
VO RR Aļc

Lidmašīnā!
Žigli!



Uf! Šoreiz vina
tra-trāpīja!

Kas tev par daļu 
gar instrumentiem! 

Tev jānotur gaisa 
lidžene, 

Tukšpauri!

Mums vajadzēja
uzpildīties Kandakavanga! 

Mums vairs nav benzīna!





Lai tevi neapstulbo 
musu izskats, svešiniek! 

Mēs esam loti

Vai dies, 
paldies!

Jus izskatāties piekusuši! 
Nāciet līdzi uz mūsu ciemu 

ieturēsim maltīti!

Brīnumi!
Viņam taču vajadzētu 

dzīvot vairāk nekā
3000 kilometru 

no šejienes! .

Skatieties! 
Mes esam tuvāk 

marmandām, 
____ nekā likās! ,

Vai negribat >
tepat atlaisties 

kamēr pusdienas vel nav 
■—- gatavas?

Nieki! Ap mūsu ciemu 
ganas kads ducis!

Varbūt pat vairāk!

A, marmandas elka figura! 
Man ir ideja! ^
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vederrunāt ar savu 
vervejloģijas spieķi!

Klausieties, mana tauta

svešinieki atnākuši 
jūs aplaupīt,

»  vini jaiesloga , 
^  būrī! ž

Kas par blenam! 
Sie viesi ir ļoti laipni!

'

I-------------
Bez ierunām! \
Dariet, ko es <

paveļu! £
Laiks mukt! 

Maģijas niķi!



KUŠ! Vai mēs nevarejām 
pielūgt kadu prātīgāku

radījumu' 
■■rļ Pavisam sajucis!?

Sic! Kāpēc gan es nevaretu 
izdarīt tā, ka vmš man

dzenas pakaļ?

Es taču pati varu 
pārvērsties

___par piemīlīgu un jauku

Jāpaslēpj tikai soma šeit! 
Man to vajadzēs,

kad gribēšu atgriezties 
--------7 dabiskā ada!

marmandu!

Ka tevi!
Nu man nevajag 

sāncenšu, lai pievilināt 
Knapu!



h

Labi, labi, 
bet neaiztiec manu somu 

draugs!
Vā! Pilns draisku 

marmandu komplekts!

skola nav macīta?

Vaaaa!
Mani burvju

piederumi!

Piedodiet par bungāšanu! 
Ar to mes aizgainajam

marmandas!



/Mes dzīvojam piekrastes \  
ciema tepat netālu! 

Marmandas mums nedara 
neko ļaunu, tomēr reizem

\  viņas spej but tik ^ 
apnicīgas! )

Hehe! Re, kur būs 
otra marmanda 

manam zoodarzam!

Uzcelsim viņām buri!Nekas, 
man gan nav

apnicis“
Vai redzat?

Ka klajas \ /  Ta bija žirgta un apburoša,
marmandai numur viens? V jau tiklīdz jus aizbraucat!

Atkal mājās 
Dakburga -

Labi gan, ka pirmajai viss kartība, 
ļaudis bariem vien nāk uz -—-  _ 

manu dārzu, lai aplūkotu 
marmandu!

Jaunina -  tieši otrādi, 
tas ir viens

nožēlojams radījums!

Neviens mani neiemācīs radīt 
kumēdiņus! Bet Knaps to vel 

piemines, ja vien es kādreiz / 
i dabūšu atpakaļ savu ■ 

burvju zizli! Rnr ļv-^

Varbūt arī otram zvērinām 
mēs iemācīsim kadu triku, 
n jy  lai viņš kļūst jautrāks!
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-'Tö ’Ho! 1 
Un pudele 

ruma!

Bet mūsdienas daudzi kuģi 
vago šos udeņus nevis tālab, “  
lai laupītu, bet gan izklaidētos! ^

DĀRGUMI
ZEM

STIKLA
DONALDS DAKS

ss « ° / : > es'

t e6aia ° ° s e o ^ t a — 'dā?9'
.urnu

jaonas a* Kš9a'uo^aa

Jā, ceļinieki tagad meklē tikai bezrūpīgu 
atvaļinājumu viļņos un saule...

Jo Ho Ho, 
uz miroņu

...protams, ja vien kuģis nenāk no 
Dakburgas ostas!

Man te nav vajadzīgs BRĀĻU 
LAIVINIEKU kvartets! Jums jāmekle 

nogrimušie kuģi, nevis jābauro ka 
__________ apsestiem! /

Tēvoc, ļaujiet mums 
to prieku! Mēs jau 
nedeļām to vien 

darām!

Katru slīkoņa kuģi, kam vien 
nav smirtis pari, 

ik gadu aposta 
bagātību mednieki!



Meklētāji atraduši tikai nieka daļu 
no oa<ļātību BILJONIEM, kas 

. nogrimusi šajos ūdeņos! /f

/ v a r ga n ,  jo es MĒNEŠIEM ilgi sēdēju Spānijā -  
Indijas Ceļojumu arhīvā SeviļāT Es izurbos caur 

tārpu saēstu kuģugrāmatu TONNĀM, tās rakstījuši 
dārgumu mednieku galjonu kapteini

jau 17. gadsimtā!

Ko? Vai tiesām \  Protams! Tu doma-  
jau_TOREIZ bija ) noslīkst AR ZELTU 

bagatību mednieki?/ piebāzts kučis, un vini to 
----------------- n, rAvienkāršiA lZM liRST?' t

Kāpēc viņi tos \  
neizvilktu jau pirms ) Viņi 

300 gadiem? /varētu

"...bet viņiem nebija akvalangu... tikai pļaušu 
spēks! Starp citu, kapteinis Meliāns izmēģināja 
vienu no pirmajiem NIRŠANAS ZVANIEM:..."

"...bet vīrs nevarēja ATSTĀT šo lūramzvanu bez 
elpošanas ierīcēm! Viņš varēja tikai isu brīdi 
aplūkot dārgumus, un gaiss zvanā jau bija 
sasmacis."

Toreiz vīni PRECĪZI zināta vietas, kur noslik 
kūdi! Vini pat varēja tos SASKATĪT seklajos 
piekrastes ūdeņos!"

"Spānijai bija nogrimušo dārgumu meklētāju flote. 
Flagmankuga kapteinis, Francisko Meliāns, 
noslēdza līgumu ar karali Filipu IV par 1622. gadā 
pazudušās dārgumu armādas kravas glābšanu!"

Ja ta ir tiesa, kāpēc lai 
TAGAD būtu palicis 
pari kads dārgums?



P LIELISKAS S 
ļkartes! Bet tās visas 

aizgājaoostā ģ 
k 165S gada! A

Nu labi, bet mums IR 
akvalangi! Vai tad viņi 
toreiz nezīmēja kartes?

Skaties, tevoc, tur 
peld vel kāds kuģis! 

Varbūt arī mekletāji?
Es labprāt parbaudītu! 

Daži vietējie dārgumu 
ļ  mednieki ir sasodīti 
L  SANCENTIGI! „

Es viņiem ieradīšu, ka 
BĀRIJS KŪDA ir 

VIENĪGAIS dārgumu 
mednieks šaja kakta!

Tie laikam ir tūristi,, 
kas nezina, ka sī



Kap, mēs dzenam projām katru 
dārgumu mednieku, kas te paradās! 
Vai maz vērts? Ko mēs šeit atrodam -  
ļ. labi, ja vecus enkurus un dižgabalus!

Es ZINU, ka šeit ir DUČIEM galjonu ar zt 
kas iegrimušas starp rifiem, korāļiem un 
smiltīm! Un esšeit pārķemmešu visu, 

kamēr tās atradīšu!

Kas tie par 
niekiem, Kap? ŠĶIŅĶIS no kambīzes! 

Atceries, cjk daudz HAIZIVJU 
ganās starp rifiem!

Ja.^ Esmu 
dzirdējis par 
koralu barkar

Varbūt tas ir kuģis, 
kas cirta korāļus,

no kuriem celt fortus? 
Uz rifiem taču akmeņu nav! j

Ta ir tikai vel viena 
tukša barka!

fRADĪOl

Kas tas. . vai kāds mums 
piedāvā pusdienas?

Tikmēr, dažas asis 
zem ūdens -  /

Šis kumosiņš 
lieliski uzmundrināsJ 
.VISAS HAIZIVIS!

</Ak7dies, vai manuh 
l  tas  ir SLIKTI! ' J

Nav tāda likuma, 
kas aizliegtu pabarot 
zivtiņas, vecais tunci!



Š&SPv

Nebeda, GJumiķi! Šis forsētais kuterītis 
ir pats aižakais visa Rietumgala! MŪS 

neviens nenoķers, kaut vai dzīsies līdz 
pasaules malai!

r Mani nabaga cālēni! _
Tur vini leja ka SPROŠTĀ, un es 
II NEKO nevaru palīdzēt!

(Āp! Āp!) Man GAISS 
iet uz beigām! Radās, 

ka es ģībšu!

Kas TAS? 
Izskatas ka lodziņš 

koraju kalnā!

LABAK lai vinš tur IRI (Āp!) 
i Tā ir vienīga iespēja!



Varbūt ta ir kada jūrniecina 
mūža māja! Kas zina?’ 

Bet te ir GAISS!

Nams tas nav,
bet kas tas IR?

Varbūt
.tēvocis Knaps 

var mus 
saskatīt?__

Nemaz tik daudz, cik 
VAJAG četrām elsojošām 
I pīlēm! Mes aizvien vēl 
L  sēžam ķezā! A

Kur ielīduši zēni?
A, tas ir noaudzis 
ar korajiem, bet... 

kas tas viņam 
augšpusē?

Nu, brālīši, cik tas ir SMAGS! Bet nak 
palēnām AUGŠUP -  gan radini,

-  __  gan viss! V
SKATIETIES! 

Viņš aizķēris ķēdi!
Kas par brašu 
luisi, TĒVOCIS! 

Gudrinieks!

I Nost ar pīju 
salatiem 

haizivju punčos!

Lai dzīvo 
tēvocis 

Knaps!



dārgumu galjonam!

Skatieties, 
kas rakstīts uz zvana! 

■CANDELARIA" Ho ho!

Tātad mēs elpojām 
300 gadus 

vecu gaisu?

Kapteinim Melianam
šis bronza kaltais jaukums 

kalpoja ka lūramzvans, 
par ko es jums jau stāstīju!

Vina Spanijas dārglietu mednieki lietoja to 
gadu desmitiem, meklējot un atzīmējot kartē 

katru nogrimušo galjonu visos ūdeņos -  
gan spāņu, gan citus kuģus!

Jz šī vraka jabut kartei, kur attēlota IKVIENAS 
atdusas vieta ar Koloniālas Amerikas bagātībām 

Kartes par TONNU TONNĀM zelta ripiņu, sudraba 
stienīšu, baznīcu plākšņu,

\  un kur nu vēl dārgakmeni!

7  Labs ir, uzpildiet 
manu gaisa baloni 

Es došos ūdenī 
k ar savu jauno 
^ _personīgo Irftu!

Es arī gribu līdzi! 
Jus, zēni, palieciet 
tepat un pieskatiet 

tos pirātus 
ar motorlaivu! *

~ Lieliski!
\  I T  Iespruksim galjonā,

pirms vel haizivis 
*  paspēs ATBIZOT!



Man jau vajadzēja 
IEDOMĀTIES! Visas kartes 

pa šiem gadiem jau sen
izdzisušas! j

Kaut kas gleznots
un kokā griezts! 

Ko vesta uzraksts?
"Mapa de los barcos 

hundidos"!... 
Nogrimušo kuģu karte!

TE 
Ā IR!

VĀ! Satrunējušais >MudTgi uz 
kuģis nesarga c ZVANU! 

no siem lopiem! £

Ka tevi zobenzivs! Šie rijīgie trakuļi 
uzbruk mūsu Kapteinim 

k  un palīgam!

Bocmani Tik! 
Ieslēgt vinču!

SAŅEMIET, jūs, 
resnas siļķes!

Mūsu onkuļ[ 
nav jūsu edienkarte!

PALĪGĀ!



Es to NEVARU apjēgt, 
es NEVARU apļēgtfMan VAJAG 
zināt, kas karte uzzīmēts! Man 

VAJAG veidu, ka to izdarītu

Ja mes izvelkam 
karti sausuma, 

gliemezīšus var 
nokasīt!

.■.Ti

jā, tas ir TIK mujķīgi, ka tā gandrīz 
VARĒTU notikt! Tēvoci Knap, 

ko tu 
tavas

tev BŪS! Esmu 
ar mieru paaugstināt 

desmit

MAN BIJA, -  redzeju ka šodien, acu 
priekša! -  karaļa Filipa karte! Visu _ 

nogrimušo dārgumu atradnes vietas! AI

No kaimin- 
kuģa vērīgas 
acis turpina 
noverot katru 
kustību uz 
ZELTA ZOSS 

klaja -

Vai nav drusku par daudz? 
Mes to nevaram izlasīt z.em ūdens,

ta ir parak VARIGA, lai izceltu! 
Kur nu vel mazais traucēklis 

^ ___________ ar pīļedajzivtinām!

Bet to nevar \Tos nevar \  Nu, tad atliek 
izvilkt ) nokasīt /vienīgi nosusināt
j  sausuma! J  zem ūdens! ./okeānu! Muļķīgi,

r*— ______ _____ A  protams,
((  l bet ko citu?

Tas būs TRIUMFS! Ja nu ne naudas zina... 
Ejam aprunaties pa radio ar tavām fabrikām

Maiamil

Vienalga, KO viņš maisa, bet 
beigas parasti iznāk kaut kas 

milzīgs! Ļausim, lai viņš padara 
DARBIŅU, un tad īstajā brīdī 

^  piebrauksim! >

Ko tad viņš 
te maišas?.



Skaties, tēvoci Knap! 
Helikopteri ir klat!

Pēc vairākām 
dienām -

£

Mosties, Kap! 
Es dzirdu savādas 

skanas!

1 Švīkstvēja maisekļi! 
Man pēkšņi zudis prāts!,

Un puse Floridas 
stikla putēju 

zaudēja prātu, 
kamēr izpūta šito!

Un, ja musu kupols ir vietā, 
varam to nostļprmāt ar

metāla kabeļiem!
Ziniet, puisi, sī irjusu 
vis-vis-MEZONIGAKA 

iedoma!
Bet tas 

IES!
I u redzēsit

Pumpis un gaisa 
truba ir vietā, 
varam sakt!

Es gan vēl kaujos' 
ar ļaunām 

nojautām!
Es ļoti ļoti.



Nav ko kaveties!
Brauksim turpu un pārņemsim 

savā zināto ūķi!

Klausos,
Kapteini

Pa to laiku 
iekš zvana - Galvu augšā, puišil 

Pat Bruno Bezbremze nobāl 
pret šo ideju!

Daudz rupju 
dienu pagāja... 
taču beidzot 
dīvainākais 
zemūdens 
izcelšanas 
darbs pasaules 
vēsture bija 
gatavs -

Mēs esam gatavi! 
Uzvilkt tērpus, 

mazie dulburi!

ķīnieti palieku, 
kas tur notiek!

tukšo vraku!

Mes uzklupsim vinu 
šonerim, pirms MAKDAKA 
zēni sapratīs, kas notiek!



Mēs esam 
uz grunts!

ūdensdrošs 
un pieladets!

Vai fotokamera 
gatava?

Re, kur spraudziņa starp korāļiem, 
var ielīst kupola!

Patiesi!
Ne gaiss iet 
prom, ne 

ūdens iekšā!

• T J / m  < & -

Un pat HAIZIVS 
netiek! 

Paskaties! e--
Ne, paldies! Tā blenž uz mani 

kā uz konfekti skatloga!
Nu tieši ka apaazta 

glaze mutes bļoda!

f  Nu palauziet 
'  galvu par SOI 
vVai tas neizskatas 
Ipec lielas tortes?

Jā, mirdzošs kupols V -  
v juras vidu! /



Iedomājieties vien!
-------------līkušu k

DREBE
Staigat p^^c^sljkuju ķuģi

Kas ticēs tadam 
makšķernieku

stāstam?/-

Virs ūdens 7 Vinijau ielīda kuģī! 
Pēc dažam minūtēm karaļa 
Filipa pazudušas kartes 

noslēpumi būs MANI!

Vā! Tā ir T Te ir simtiem krustiņu, V p Š n o s ^ T  
kristāltīra!^/ un p,ekatra p_reazas / prādī]Upšjes ^

brīnumi!

• * S i i f cTv *  " f
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E-bē, draudziņ, tu laikam runā 
par dažām bildēm

MANAM ģimenes albumam!

Tā nevar, tu nedrīksti 
to atņemt! Tā ir mūsu 

kamera-mmmm! ^

Aizmirsti par to, jūras 
mērkaken! Padomapar to, 
cik ES esmu baismīgs!gļ .

Tiksimies augšā, ja  vien jums 
pietiks drosmes peldēt!

Glumiķi, ja tie zemes tārpi teica taisnību 
tad šeit ir filmiņa, kas mums ienesīs v  
. ' blLJONUS dārgumu! <

Kur mani mazulīši? _ 
Justaču NEATSTAJAT 

viņus lejā...?



varbūt...
ja nu mēs atri 

peldam katrs uz 
savu pusi...?

Kas te dreb?

MA! Es jau BAIDĪJOS no tā! 
Stiprinājumi lien lauka

no korāļiem! ,

29



Mūsu drosmīgās nirējpiles glabās, kā varēja... 
bet apkārt viņiem jūra griezās, it kā milzīgu arklu 
kads vilktu caur ūdeņiem!

Ar ātrlaivas pirātiem 
notika šitā - Mis līga 

no jūras k;
ā pļoda islidoja 
';a pērnu pumpiņa!



Tikmēr Donalds un pīlēni apjēdza 
savu bēdīgo vietu zem ūdens -

TĒVOCI KNAP!
VAI TU VĒL ESI DZĪVS?

esam prom un BRĪVI sava atrajā 
mūs neviens nenoķers pat līdz 

pasaules viņam g;

Spiežam pa gazi, 
kamēr vēl nav paradījies kāds 

poliču kuteris vai kas cits! >



Piedod, tevoc. par 
ZELTA ŽOSI! Baidos, 

ka ta vairs nav < 
ŪDENSSPEJIGA! jļ,

Ne, tā vis 
nevaretu 

likties!

Kur ir pirāti un 
FILMA? Vai manījāt 

kādas pēdas?

Te ir glābšanas laiva! 
Nokļusjm Rieturngala 

pāris stundas!

Un tā, iespejams, bija LIELĀKĀ 
bagatība, kas man jebkad 

izslīdējusi no nagiem... Paldies 
par tavu aušīgo izdomu!



Tas tak mūsu kupols! 
Peld ar dibenu uz leju!

Palūk,



Ja, šos biežus mes tvarstījam jau ilgus gadus! 
Vini uzbrukuši tik daudziem dārgumu 

medniekiem -  vairāk, nekā jums siļķu somā!

f \  H ļ  OSTAS POLICIJA

Vienmēr

Kā pateicību mēs attīstījām jusu filmu
mūsu vietējā laboratorijā!

AK! BRĪNIŠĶĪGI! 
Paldies!

Hm... Te ir arī daži
uzņēmumi, pirms mes 

atradam karti!

Klau, es riskēju ar 
dzīvību un locekļiem, 
KA PARASTI, lai tu 

dabūtu šīs bildes!

Bildes ir LIELISKAS! 
Redzama katra detaļa 

dārgumu karte!

Šie dati vēl GADIEM 
traucēs dārgumu kuģu 

flotes mjegu 
jūras dibenā!

viņš PATIESI pelni 
SEVIŠĶU uzslavu

Pastiep roku
jaunekli!

Jā, kuņas... vienmēr 
priecīgs pakalpot!


	MARMANDAS MEKLEŠANA
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