


Mes pusdienosim šajā
kalnu ciematā! 

Tas ir pavisam tuvu 
mūsu merkim!

© D IS N E Y Tulkojis Edvīns Raups



Hi-hi! 
Starterim patīk 

tēlot tīģeri...
Vai nosēšanās bija gana mīksta, 

Bruno?

ŠIIIHHT!..bet viņš 
ir gatavais 

nunna!

Lugtum, 
dārgie bambini!

Te ir restorāns!

Vai esat atbraukuši 
atpūsties?Sešas porcijas 

spageti irklat!

Restorāni

Tas tur ir Asais Kalns, 
apklusis vulkāns, vai ne?
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B...be...bet, sinjor!
Tadjus esat traks!

Leja varbūt jus tiksiet, bet augša
> nekad! ___

Ir vairaki iemesli.
Pirmkārt, jus neredzesiet kratera dibenu, 

jo to sedz migla! Un vēl -  iekšejas sienas 
ir ļoti stavas un pa tam nav iespējams uzrāpties! 

v ' Ja tas jūsu nelītis sabukņīs degunu...
Oho!

Un -  kāpēc?

/ Tas nenotiks! 
Musu helītis 

ir pats labākais! 
-Vai ne, Starteri?

O. tu esi varena pīle! 
vēlu veiksmi! Cau!Brauc-un-līksmo! 

v Nekādu problēmu! imauk!)

Hm!
Lejā ir migla!

Es neko 
-\. neredzu!

Gluži ka viesnīcnieks teica! 
Un tā ir diezgan augstu!

Vienalga!_ 
Laidies leja, 

Starteri!

O, čomin! 
Tam vīram bija 

taisnība!
Sīs sienas ir 

v nepārvaramas



UUMM! Y  Nem, Starteri!
Piķis un zēvele! 1 Sis lāzera attāluma noteicējs 
— r. /— — pal īdzēs mūsu lidojumam! /  Kas tas ir?

Vai mēs būtu 
nosmērējušies 
ar zeltu, sudrabu 

. v a i  platīnu?

Musu helīša troksnis 
izsaucis akmeņu lavīnu!

Papūlies gan, 
citādi es tev 

samazinašu algu!

Velns! Trāpīja 
pa lielo 

propelleru!

Man vairs 
neklausa stūre!

Tas ir 
nopietni!

Ve! Sena romiešu pilsēta!



Piesprādzet 
drošības jostas!

f  Ko tu neteiksi! Šķiet, 
mēs esam iegāzušies 

kino paviljonā!

Tā gan! Kāds aizmirsis! 
novākt dekorācijas! J

Ja tās ir dekorācijas, 
tad šiem ļaudīm

jābut aktieriem!

Cik saprotu, tad šādiem 
skatiem vajadzētu 

dārgi 
maksat!

Oho! Kas par tēvaiņiem!

Mes
acīmredzami

neatbilstam

...viņu 
pēdējam modes 
v kliedzienam! _

Grābiet ciet!Kas jūs tadi? Un kapec neesat 
piedienīgi apģerbušies?

Mēs esam gan 
piei

vismaz pie mums 
uzskata!



Šķiet, viņi ļoti nopietni iejutušies lomās!
Sveiks,
Cēzar!Vai kāds ir redzējis

kinokameras?

Cezar, šie uzmākteņi sagrāva Dievu Pīlāru!

'  Es baidos, 
tā nav nekāda spēle, 
\  tēvoci Knap!

Uz senātu -  
soļos marši

/  Jautājumu par Pīlara sagraušanu
izskatīs Likumā paredzētaja kartībā!

Un, kāmēr nav pieņemts 
lēmums, vediet viņus

To jus labi nospēlējat, zēni,
bet nu palaidiet mani pie režisora 

es esmu gatavs par postījumu 
samaksāt!

' Ū-UH! Tas ^  
izskatās pārak 
k  patiesi! s



P I

Ei!
Varbūt

Ja tie zeļļi nav aktieri^ 
tad kapec vini ģērbusies 

ka senie romieši? ,

...varbūt mēs esam uzdūrušies kādai 
Romas Impērijas nomalei, 

kas brīnumainā kārtā palikusi neskarta!
Pietiek! Es netaisos lauzīt galvu, 

vai Bezbremzes teoriļa ir pareiza! 
Mums jatiek projām! 

Neaizmirstiet,
> kapec šeit esam!

Sienas radās 
diezgan pamatīgas!

Apskatiet 
, visu rūpīgi! 
Šeit jābūt

izejai! <

Bet kas tad te! Šīs eņģes var mierīgi noņemt!

-UH! Arī restes 
daudz 

neatpaliek!

Šeit ir mans 
skrūvjgriežu 

komplekts!

Skaisti_
nostrādāts,

zēni!

Lūk, abas tapas ir lauka!



ČŠŠŠŠ!
kausieties!

Viņi spete *  He! Azarta speles, 
metamos kauliņus! i dežūras laikā! 

___
S e N M ----1 >-----------   ̂ r  i M A f
. d, a V

Mums jaatrod sardzes telpa, 
pirms sardze 

^ atrod mūs!

f  BULDURBULDUR- 
BULDUR!▼ Atstāj to 

l  mana ziņā! urku kaujas sauciens! 
■Tas nenāks par skādi!

Kaut mēs spētu viņus 
apšmaukt un tikt ārā!

Un tagad laižamies lapas!

Uz kratera klintīm! 
Mums jātiek augša! <

Kurp mēs dodamies?
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Šeit notiks skriešanas sacīkstes ar kaujas ratiem! 
v Vienam no ieslodzītajiem 
l  jāsacenšas ar mūsu čempionu! \

Ja uzvar ieslodzītais, 
viņš tiek atbrīvots!

Ja ne... viņam piespriež 
simts gadus cietuma!

Simt gadu! Va! 
Vai kāds šeit zina, 

kā vadīt 
kaujas ratus?

f  Es esmu 
nedaudz 
plikšķinājis

Tur nak musu čempions! Heija!

Lai dzīvo Cezars! 
Es, kam lemts uzvarēt, 

sveicinu tevi!

Lai skriešanās sākas!Tas iedomīgais muļu dzinējs 
drīz runas savādak!
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Oho! Starteris iziet vadībā!

Pirmais aplis svešzemnieka labā! Uz priekšu, 
Starteri!

Otrais aplis svešzemnieka labā!





Petījumiem mums 
bija atvēlēti 200 gadi, 

un tad vajadzēja 
ierasties kuģim, i 

kas mus aizvestu H 
mājās! iļ

Mes to vairs nekad neredzejām 
un nolēmām uzbuvet šo pilsētu, 

lai te pavadītu visu atlikušo mužu

Kad pienaca laiks atgriezties mājas, 
mēs pān/ācāmies uz šo apklusušo 

vulkānu un gaidījām .
gaisa kuģi.

Mēs sutīļam signālus, 
bet raiditajs. acīmredzot, bija pārāk vājš, 

jo musu kuģis neatbildeja!

Mes lieliski pielāgojamies 
un dzīvojām un strādājām 200 gadu. 

(Starp citu, cilvēki no planētas X-4921 
dzīvo 70 000 gadus!)

Mēs nolaidamies uz Zemes netālu no 
senās Romas un pārvertamies līdzīgi 

vietejiem!



\lekad nesaki nekadP N  
Varbūt es salabošu J 

šo lietiņu!
Un padarīšu to arī ® 

jaudīgāku! n

v  Tagad, kad sagrauta 
antena, sagrauta arī musu 

pēdēja cerība!
Mēs vairs nekad 

nevaresim sūtīt 
k  signālus!

Vai tu, Bezbremze, patiešam domā, 
ka varēsi šo antenu salabot?

Protams

Man vajadzīgi 
kareivju vairoai!
, Daudz!

tas ir, es to atjaunošu pec sava prata!

Vairogi??!

Vai tu domā to 
uzcelt lielāku, 

Bezbremze?
Lielāku un labaku, Tik! Tagad mēs šos vairogus uzstādīsim! 

Stiepiet tos visus augša!...



ч  1
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Vai jūs 
atbraucat 
.atpūsties?

Ne gluži!
Mums jāizstude vulkānā krāteris!

Tas ir Asais Kalns, vai ne? 
Jādomā, tas ir pilns ar 
v vērtīgiem izrakteņiem! /

Lūgtum, dārgie Dambini!

J ^ storans

' 0 ,  mani dārgie! 
Jūs laikam esat 
jukuši! Ja nokāpsiet 
krāterī, vairs nekad 

v netiksiet ara!

Blēņas!
Šis vulkāns snauž 

jau vairakus gadsimtus! 
Nekas mani neatturēs 

šos minerālus aptaustīt 
. savām rokām!

Noslauki no zemes 
virsas to romiešu 

pilsētu krāterī!
Tikmēr kaut kur 
augstu gaisā -

Lai notiek, 
šef!

GRĀVĒJS!AFW

Velns!
Tas ir izvirdums!

VU-HU! 
Tas nav qodīqi! 
i Velna miltii

Kas noticis vecajai pīlei? 
Vai tai nepatīk

itāliešu edieni?
’ Šķiet, viņam ir grūti samierināties 
ka darbsjsekšni pārvērties 
brīvdienas! —

He-he! 'c

19



JESTRĀ PENSIONĀRE

TĒVOCIS KNAPS

Tomēr -  vina! 
Bet tik veca kļuvusi 

un tik pēkšņi...
Atvelc elpu, Makdak! Esmu kļuvusi parak veca,M  

lai krenķētos, ka nočiept tavu zelta vērdiņu! Jsm  
V , Ar raganu darbiem > — .

k-----------nu ir cauri! J r  khm! Nebūtu
n __1 slikti par to

— —v, _______ J  M V  pārliecināties
t savam

Tadeļ kārtīgi 
nodrošinasos 
un paskatīšos, 

kurvinaiet! >

Kur gan velns vinu nes? 
Iet un iet bez apstajas!
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)  Laipni 
r lūdzam 
veco raganu 
pansionātā, 

|Hipnotize- 
L -, tājas 
% Vkundze'

Hm!
Izskatās, ka Maģija 
, būs runājusi 
. taisnību!

Beigu beigās a t v a ļ in ā t s 1 
L r a g a n u

f f l . ATS
d o n n a

Mūsu iemītniekiem
jaievēro stingra kārtība!SLOTAS

LIETOT
AIZLIEGTS!

Ja, Saimniec!

Nac, iepazīsimies ar citiem iemītniekiem!

Mjā! Izskatās jau labi!

Labak pārliecināšos, 
vai Maģija neizspēlē kārtējo joku 

ī ar mani! ,-------

Tagad tu, Maģija, 
esi viena veca un 

nekaitīga

Šķiet, ka ta patiešām ir! 
Taču visiem zināms, 

ka ragana paliek ragana!
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vecumdienas!

Tā tā!
Tavs dargais 

__ , laimes vērdiņš!

^Sveika, M|ģiia! / j u esj i0{j |ajpnSi Makdak! 
Es ņaku_ novelei \/ai tā ir davana man? __

Ļoti mīļi, bet tev tas vajadzīgs vairak! 
Es esmu parak veca

tadam blenām, he-he!

Tra-la-lā!
Maģija patiešam 

aizgajusi pensija! 
Man vairs nav no kā bīties!

Ja, patiešām!
Starp citu, 

tev tikko 
kaut kas 
■zkrita! r-

>\k, jā! 
Paldies 

paldies!

ssSsa»

Nekādu uztraukumu! 
Nekādu pret-Maģijas 

pasākumuļ 
Tagad laimes vērdiņš 

vienmer būs 
w ar mani! m

Tagad es varēšu nesat tīdzi 
īsto laimes vērdiņu!

Sis te ir viltus!
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/  O, slota!
\ ļ Kā man patiktos 
Avelreizpajadelēt! 
Y  Kāpēc gan 
( mēs to nevarētu?

Nešpetnais skuķis! 
Vina slepus ienesusi 

raganu rīkus!
Vina būs 

aizlidojusi 
ar slotu!

3 7  Es atkal 
jutos jauna!

Mājiens ar burvju 
nujinu -  

un viena mirklī 
—v slotas mūsu!/

Es arī! 
un ļauna!



Nē, dārgās! Ļauna ir Maģija,
un mums viņa jaaptur!

Lūk, viņa! 
Lidinās tieši 

ap Makdaka 
Naudas Apcirkni!

Vina tikai izlikās veca, 
lai apmuļķotu

ļN  0 ? - ----
S\s 1

Es nespēju 
noticēt!

Varbūt tas tevi pārliecinās,
Makdak! --------

Ak'

He! He! He!
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Viņas burvestiDa 
' ir stiprāka 

ļ" par manējo!

Mes visas 
esam raganas! 
Mums jabūt 

uz vienu roku! r
Es paņemšu Knapa Makdaka 

laimes vērdiņu un to viņam atdošu!

Bet mēs esam 
labas raganas
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ā jau tu zini, tas ir burvju būris, 
un tas aiznesīs tevi, 

kurpienakas!
Tu nespēsi no tā izkļūt, 

kamēr atradīsies 
šeit!
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) ----  n.
M-m, viņš

nav gluži piemerots 
ārpusmājas apstākļiem!
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...jo mana pilnīgā 
nepiemerotība 

brīvdabai 
mēdza apdraudēt 

citus!

' Tūlīt būsim klat! 
Vai tu priecājies, 

Vertuli?

Ne gluži,
Tika jaunskungs! 

Jaunībā es pat izstājos 
no Jauno Susuru 

biedrības...

Ai, Vertuli! 
Vai tiešām bija 

tik traki?

Tiešām, Knābiias jaunkundzi Es nemaz nebrīnītos 
ja arī tagad dzīva radība mani jau būtu saodusi 

un raudzītu pēc patvēruma!

Rau, kur paceļas putni!
Tie mani ir jau saoduši!Celsim nometni mežmala!

Ha! Ha! Ha! 
Tu mūs āzē, Vērtuli! 
Neviens nav tik ļauns

Paskatieties, kā šis nopūlas uzsliet telti! 
Spekonis, kas zaudējis

divcīņā ar veļas blāķi!

Uh-oh! Ir gan!Un tomēr

Nabaga Vērtulis! 
Labak palīdzēsim 

viņam! MMPFFF!

Tu ta velies? 
Es varu aizdedzinat 

visu mežu!

Izskatījās
daudzsološāk!

Bet es nevaru 
piespiest sērkociņu 

degt ilgāk 
»par vienu sekundi!

Jā, bet 
ne šoreiz

Kā veicas, 
Vērtuli?Ļauj mums, Vērtuli! 

Un tikmēr iekurini 
ugunskuru!
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Un joti liels! 
Drīzāk-m ilzīgs!

Ehē! Bet kā mēs 
to dabūsim laivā?

0, mīfīt! Kaut kas 
ir pieķēries!

Tikmēr

Mēs to 
nevarēsim! Jas 

izskatās pec...Nē-ē!

H-haizivs! Milzīga haizivs!

Biedejiet viņu prom!



O—oi! Mēs varam 
tikai ceret... 

ka nu viņa ir paēdusi!
Vai arī 

aizrijusies!

N-nu gan 
ir dimbāļ, Situācija radas 

visai bēdīga!

U-un es nevaru izdomāt, 
kā lai viņus izglābj!

Va i-ī-ī-a !
E-es esmu

pilnīgi nogibis!

■ ' ■ 'Æ  r ~  §51

O-h-h-
h-ē!
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7  Rau! Un ^  
šis pats Vertulis 

pamanījās būt klat 
viskritiskākajā , 

S. brīdī! /*

Tev vajadzēja redzet 
to haizivi! 

Bet viņš bija 
vienkārši bezbailīgs!

Pēc dažām 
dienām -

Hm! Esmu aizkustināts!
Lai gan tu, Vertuli, 

nemaz neizskaties 
. pēc varoņa!

Labi, turpmāk 
tu vari doties pastaiga 

ar bērniem,
\  kad vien gribi!

'  Ak, nē, kungs!
Paldies par to pašu! 

Taču es labprāt piedalītos 
l kādās citās

izpriecās! f
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Pavisam
d r ī m  1

GIGANTISKAIS
PAPAGAILIS

MILZU
MUTĀCIJAS

UZDEVUMU
ATRISI
NĀJUMI

f foPosvo /e*  V 0̂  
grāmatu^_______ ____

tlK A U N

BURTNĪC
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