Pripcešu sapņi - kadi tic ir? Uif par ko?
Smalki sudraba tliņekilši, kuros ienjirdzas ••• Stop!
Vispirn?s tonjēr - par pašā 117p rin ceseiŠ oreiz dažas
viijānj ir sapulcinātas vienkop skaistā bilžu grānjata
Viņu mēs pazīstam jau | j
ļ

gadus divsimt no brāļu

^r'mmu c.asa^<s'
kurai veltīta pirmā
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II krāšņi pilnmetrāžas
1 multiplikācijas filma
ļ (pirmizrāde 1937.g.).

Gluži eitas noskaņas valda
ap princesi Arielu - viņa ir
maza nāriņa ar brīnišķīgu
balsi gan Andersena
(1805. - 1875.) pasakā,
gan Disneja studijas
m ultfilm ā (1 98 9 .§ .), tomēr
izrīdās, ka meitenes
nevaldāmi sapņo arī
zemūdens valstībā ...

Noslēpumainas

K»opfls«feas

austrumzemju krāsas
un smaržas virmo ap
sultina meitu
princesi Jasmīnu. Par
viņu sapņo ja u n e k lis !
Aladins, sapņo tik
jo ti, ka pat ierosina
jaunas Disneja
I studijas multfilmas
"Aladins" tapšanu
(1992.g .), bet sava
sapņa vari joprojām
i r a rī iesp ītīg i
Jasm īna...

’ 1950. gadā pirmizrādi piedzīvo film a

Stāsts par skaistuli un briesmoni pirmoreiz

ar princesi no skaistas Sarla Pero

pierakstījies 1550. gadā, tad klejojis pa Francijas

pasakas, kas uzrakstīta pirms apmēram

galmu un visādi papildinājies, līdz 1991. gadi tas

3 0 0 gadiem, un arī šai grāmatā jūs

atdzīvojas arī uz kinoekrāna Disneja studijas film ā

sastapsiet čaklo Pelnrušķīti ( filmas

"Skaistule un Briesmonis". Tajā sapnis tik c ie ii

tapšanai gan tika v e ltīti veseli 6 gadi

savijas ar īstenību, ka pārvērš meiteni Rozi par

darba un 2 ,5 m iljoni dolāru naudas).

princesi un jauj viņai ie m īlē tie s ...

Citā lappusē starp meža puķēm un
sapni iešalcas Auroras - apburtās
princeses — smalkā kleita . Bērni
viņu m īl jau kopš 17. gadsimta,
bet Disnejs šo romantisko Sarla
Pero pasakas meiteni iedzīvinājis
savā m ultfilm ā 1959. gadā.

ļ

Cik jauka ideja, Donald !
Pusdienas svaiga gaisa
Safari Parka restorānā!

SA FA RI PILE
Jā, un
savvaļas dzīvniekus
mes varēsim aplūkot,
ēzdami pusdienas!

Piedodiet! Ar vaļējam
rautomašīnām iebraukt
s_aizliegts!
^

Donald, tev taču to
vajadzēja noskaidrot
jau iepriekš!

Atver nu
bārtus, labais
cilvēk!
>

Hei,sveika,
daija Deizijl
Vai kadas
nepatikšanas?

Ka tad! Donalds uzaicinaja mani
pusdienas uz Safari restorānu!
Bet tagad mus nelaiž iekša tādēļ,
—. ka mums ir vaļēja mašīna!

Latviskojusi Inguna Jansone
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Paklau, draugs!
Ielaid mus iekša, un
ši naudiņa bus
tava!

Kātu
uzdrošinies
man piedāvāt
kukuli)

Paldies, Cietsmaidi!
Es labprāt došos pus
dienās kopā ar tevi!

Un neredzesi
arī! Vari but
drošs!

GRRRUMM!

PALĪGA!

NE! PALĪGALLAJD
MAN! ZEMEEE!

Izbeidz!
Man kut!

STATI MARS
ATPAKAĻ!

AAARGH!

Man šķiet, ka
es tev skaidri
pateicu...

Atkal tas
esi tu!?

y ..M a es nevēlos tevi te vairs

V redzēt! NEKAD
fc X ,
VAIRS!

1
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Sveiki!
Vai atvedāt
produktus
restorānam?

Brīnišķīgi!

Hā! Tiku gan garām tam glupajam
1
Sar9am!

Kas ar mani notika?

TU!ATKAL

Atveriet vārtus!
Atveriet
vārtus! t-K

RRR!
RRR!

RRRR!
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Vajadzēja man Jaut lauvām'
tevi apēsti VĀCIES!
ļ
UN NERADIES
A
VAIRS _
r
TUVUMA! J R

Es zinu! v
Es aizbraukšu
līdz Dakburgai un
noīrēšu tērpu!

Drīz
vien

Kāpēc man tas
neienāca prātā jau
7 pašā sakuma!

Šis plāns nevar izgāzties

Lieliski!
Tuvumā
.neviena nav!

Tagad es pavisam droši varu doties
pssspspi cauri parkam!

OPA!

\/ārīpties prom no manis, mazie,
uzmācīgie mērkaķēm!

>ec mani neviens
neliek miera?

PALĪGAl
. PALĪGA!

Laidiet mani
t iekšā! ^

Ei!
Tu nedrīksti te
nakt iekšai

PALĪGA! Gorilla
mums seko!

Re, kur gorilla
\ Viņš drāžas
pasprucis Drīvībā! J mums tieši
------- virsu! _

Pagaidiet!
Tas esmu es!

Nu nāc taču vaļā, tu
draņķa raiferi!

PALĪGA!
PALĪGA!

Man ir saplēsts
rāvējslēdzis!
Es to nevaru
jāj— v
attaisīt!

Nekad neko
tamlīdzīgu neesmu
-i
redzējis! r —

Izskatās, ka tas gorilla ir
*~Ti sajucis pratāTj -------

'Labi jau, labi!
Redz, kur nāk
veterinārs!

Uzklausiet
mani!
Es esmu
l pīle! ,

Paldies dievam, viņi to
ir noķēruši!

Ārkārtīgi interesants
gadījums! Aizvediet
viņu uz manu
kabinetu, zēni!

Cik satraucoši!
Žēl, ka Donalds palaida
garam tādu skatu!

Nē! Nē!
Es esmu pīle!

/
Lūdzu,
V
brauciet
;
atri šurp!
'M um s te ir viens
veļ nebijis pacients
jusu specialitātē!
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Ja jau* jal
To tu varēsi pastastīt
|— t
psihiatram!

Tomer
drīz vien

Nu, Sprukst, pamēģinasim
nobraukt pa šo nogāzi!

Hi-hī! Jūsu
draugs nu gan ne
kad neiemācīsies
v slēpot, Mikija
X j5 u n ģ i!

[Ai, es taču pat uz vietas
L nemāku noturēties!

Ops! Nez, kur ta zeme
pēkšņi pazuda?
,

' Viņš neiauši trapīja uz
tramplīna! Cerēsim, ka
viņš neko nesalauzīs!

Man liekas, ka tev vajadzētu pamēģināt kaut ko
vienkāršāku, Sprukst! Nakamaja reizē tu
patiešam vari lauzt kajas! y ~ --------\r ~ " ^
Tev taisnība.
Mikij!

Nabaga Spruksts
visam atmetis
arroku - ______

Ak tu neveiklai:
muļķi!

Patiesībā es neesmu
derīgs pilnīgi nekam!
Sīs nu gan būs
lieliskas ziemas
ļV V i
brīvdienas!

Dieviņ,
kas tur iekšā
viesnīca notiek?
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VAFF!

Nabaga sargsuns atkal iekulies
ļļ-ļP . ___.
nepatikšanas!

rP ro m no manām acīm
tu stulbais suns!
Es drīz vien tikšu
no tevis vaja, /V3P?
j. tu redzēsi!

Nu man vienreiz pietiek!
Tagad tev bus jaiet prom!

Neņem galva, Sniegasti!

Man ļoti patika sī nodarbība,
Marisas jaunkundz! Bet nu man jāiet
^
uzmundrināt Spruksts!
*

V

Ho-ho! Tā tik ir jautrība!
Vecais labais Spruksts!
Viņš ilgi nespej justies
nomākts!

Bet es neesmu pateicis
arlabunakti Sniegastim

Tajā vakara
Pagaidi mirklīti I
Es aizmirsu pateikt
arlabunakti Marisas
к jaunkundzei! ,

^

Debestiņ!
Viņš to nepateiks vis!
Viņam ir aizbāzta mute
. un sasietas rokas un
N
kāias!
_

Ak! Tad lūk, kur jūs
esat, Marisas
jaunkundzi

Jā, es dodos uz ciematu!
Kas noticis?

Dežurants man pateiks
kur atrast Marisas
.
jaunkundzi!

Un viesnīcas seifs ir
aplaupīts!

r
s.

Laupītāji! Es metīsos
viņiem pakaļ, bet tu atsien
dežurantu!

lr aplaupīts ^
* _ Ai, cik briesmīgi!
viesnīcas seifs!
Ja, es patiešām redzēju
Vai ļūs te nemanījātkādu viru ar maisu! Viņši
nevienu aizdomīgu aizbrauca ar slēpēm ļ
personu? ^
^
tur, uz to pusi!
>

Došos viņam pa pēdām! _
Varbūt man izdosies viņu panakt,
pirms viņš aizbēg ar visu maisu!
Bet varbūt
neizdosies!
He-he!

^ Ak tu tētīt! Tas nemaz nav viņš, tā ir viņa!
Mūsu slēpošanas instruktore Marisas jaunkundze
» _______ B-bet es neko nesaprotu!
_____ ^
4-

Protams,
tu tam esi par stulbu!

■ļ 7

Turpinājums 20. Ipp.

Vai Tev ir neliels kasešu magnetofons? Ja ir, Tu vari
izspēlēt šo delverību! Ieliec m agnetofonā kaseti un
nospied ieraksta pogu.
Ļauj, lai kasete dažas minūtes pagriežas klusumā, _
bet tad iekliedzies, cik jaudas: "PALĪGĀ! PALĪGĀ!"
Nu var izslēgt magnetofonu. Attin kaseti uz ieraksta
'
sākumu un, pirms jūs sēžaties pie galda, lai ieturētupusdienas, noslēp magnetofonu, teiksim, virtuves
skapītī. Neaizmirsti nospiest atskaņošanas pogu.
Pēc dažām minūtēm no skapīša atskanēs dīvaini
palīgā saucieni. Garantējam, ka tētis ar mammu
būs kājās, kā likts!
P.S. Raugi - nenodod sevi ar smiešanos, kad

Vai Tu spēj saspiest
kolas bundžiņu pilnīgi
>lakanu? Novieto
tundžiņu starp divām
grām atu kaudzītēm tieši
tā , kā to izdarījis
Spruksts. Lūdz, lai tavs
d rau g s paveic pārējo.
Lūdz, lai viņš
uzm anīgi novieto
vienu kāju uz
bundžiņas, bet otru
paceļ g aisā.
D raugam stingri
jāturas pie g ald a
m alas! Un Tu redzēsi,
ka bundžiņu nevar
saspiest plakanu,
vienkārši nostājoties
uz tās.

Pavaicā draugam :
"Vai gribi redzēt, kā
es to saspiedīšu, p at
i neuzkāpjot u z tās?"

ļ

No brīnumainās dzīvnieku pasaules
V a i z in i, Ka la p s a tieK va ļā n o sīKajiem , a p n icīg a jie m
KUKaiņiem, Kas ie m itin ā s viņ a s KažoKā? Jā, tie š i tā , Kā ta s
re d z a m s a ttē lā ! Lapsa ie lie n ū d e n ī u n a p g u ļa s tā , la i no
ūdens ā r ā slie to s tiK a i p a ts d e g u n a g a liņ š . Pēc m aza b rīž a
v is i KUKaiņi b ū s salēK uši
«
» *
ū d e n ī u n noslīKuši.
* ^
j
L a b i izd o m ā ts, v a i ne?
!
Kamēr viņš žonglē,
a r kaut ko cietu
un g aru bundžiņas sānos.
Un tad nu tas notiek —
bundžiņa pēkšņi saplok!

I
4

Vai!
Marisas jaunkundze
sava vēlreiz, un no šāviena
. sākās lavīna! PALĪGA! J
f

Redz, kur zem sniega
aprakts Spruksts un
Sniegastis!
___ s

Marisas
jaunkundz
jūs?!

Phe! Es būtu aizbēgusi ar visu
naudu, ja nebijis jusu pamuļķā
draudziņa un
r -------- ^ jj
ta suņa!
S ^

Un mēs noķērām
laupītāju un viņas
sabiedroto!

Man tev jāatvainojas, Sniegasti!
™
I u esi vislabākais viesnīcas sargsuns,
kads man bijis! Un es nepavisam
negribu tikt no tevis
_^
vajā!

Spruksts ari
bija gudrs!
Nakamajā
diena -

Lieliski, lieliski! Spruksts un Sniegastis ir
pierādījuši, cik gudri viņi ir, uzsākot
jaunu sporta veidu!

rfā iau pat betons var)
ieplaisat! Bet manās ļ
.sūdzībās jau neviens
neklausas!
,

Es klausos,
Knapi Es visu
dzirdu! ..

Man vajadzīga pilsētas
pazemes sistēmu plāna
Mr
kopija!

Vēlāk slēpnī
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Paskatieties! Metro tunelis
iet tikai dažus metrus zem
Knapa naudas krātuves!

Es tev tūdaļ paskaidrošu! Tas būs
idealais uzbrukums! Un mēs to .
paveiksim tā ...!
.----------

Tad m ēs izrausim tu n e li
līd z p a t pašiem naudas
Krātuves pam atiem !

Mēs pārģērbsimies par met
ro darbinieKiem un aiziesim
līdz tai vietai, Kas atrodas
zem naudas Krātuves!_____

Tad mēs pie betona
pamatiem piestiprināsim
dinamīta lādiņu!

Phe! Es ceru, ka
tāds verga darbs
mums vismaz
^ atmaksāsies! )'

Pēc tam mēs nolaupīsim metro
vilcienu, - vai vism az loKomotīvi,
un izm etīsim no tā vadītāju un
pasažierus!
- Tl'l--’rV'"77'----- “77~VH------r—
"ir..... \\

.07006
Neraizējies! Varēsi to
dabūt atpakaļ, kad mēs bū
sim beiguši savu darbiņu!,

ļ

Pēc tam m ēs a r vilcienu
pabrauKsim zem naudas
Krātuves... un uzspridzi
nāsim dinam ītu...

Un nolūKOsimies, Kā naudina
pa m ūsu izraKto tu ne li
p a ti s a b irs t vilcienā!

Taia paša
laika -

07033

Un tagad mes
uzspridzināsim
v dinamītu!

Bet augša,
naudas krātuvē

Nedomāju,
ka ši cejtne
varētu pēkšņi
sabrukt!'

Šķiet, ka pamati ir
gluži stipri!

Re, kur nak
naudina!

T as
nepavisam nav
pilns ar paudu,
^
ta sir...

Aizveriet durvis,
kad vilciens ir pilns
^_i ar naudu!
a

Mēs neko nezinām
par to sprādzienu

Mēs devāmies ziņot
par metro vilcienu
bez vadītajai ^

Mēs taisījāmies

...pilns
ar poličiem!

Jūsu galastacija
būs - policija!

Beidziet reiz šļakstīties un
nāciet iekša!
Man jums japastasta
lieliskas vēstis!

NAUDA GALVA

D976&

Urrra! Mes
brauksim...

jurmaiu.

kur ir DAUDZ
ŪDENS!

a, paga! Tas naudas nemaz
nav tik daudz, vaļzināt!
Mums irjabut
rtaupīgiem!

Be-et... nu tādu
pavisam Ietu ceļojumu ,
uz Saulaino
pludmali...

26

Lai ko es arī neteiktu, jus nedrīkstat man
dot naudu, kamēr nebūs pienācis laiks
b~--------- ■ doties ceļojumā!

...Ee...hm ... vai zināt,
nauda tik viegli izslīd man
no rokām!... Jums to vajadzēs
no manis noslēpt!

Mes apsolam!

Ta nu gan bija laba ideja! Puikas noteikti
parupesies par to, lai man nerastos
izdevība iztērēt naudu
kaut kam citam!

Man nekavejoties jadodas uz to ceļojumu
aģentūru! Iespēja pieteikties ir
tikai šodien!

Bet... bet nauda! Puikas ir noslēpusi
maņu naudu! Un kurp vini
pasi aizgāja?
'

nav! Man šķiet,
naudu meklēt
pašam!

27

Galu gala viņi
nevar but, ka

Kur, ellē, viņi to varētu but iebāzuši?

Naudai tepat vien kaut kur ir jābūt!
Puikas to pa§lepa, pirms gāja
—_
lauka rotājāties!

Bet man viņi noteikti jaatrod, pirms to
.,,, ,,..
aģentūru slēdz! Jāpaskatas
p a r k ā ! _______

Mazliet
ve ak -

Ei, puikas! Man
vajag to naudu,
kuru es jums
īgi iedevu!

Padoma tik!
Notiek tieši tas,
ko viņš pats
paredzeja!

Mums jāglabj
viņš no viņa
paša! a

Viņš taču teica, ka _
iinēs nekada gadījuma
nedrīkstam atdot
_
viņam naudu!
,

Lai ko arī viņš
neteiktu! '

Mums nāksies
begt no viņai

dara?

Atpakaļ! Nāciet atpakaļ!

Mes
saprotam
gan!

Jūs neko
nesaprotat!

KALNGALU I
u z ņ ē m u m i!

\

Uff! Ja viņi domā,
ka no manis tik
viegli var aizbēgt,
tad viņi kļūdās!

30

Paslepsļmies šaja
māja!

Nāciet, bēgsim pa
ugunsdzēsēju kāpnēm!

Nē, es nespēju viņus noķert - man vairs
nav speķa dzīties
viņiem pakaļ!

/A tgriezieties!
Es jum s visu
i paskaidrošu!

Te pēkšņi

Varbūt ^
beigu „beigas
uzvarēšu sajas
skriešanas
sacensības!

J

Un tagad
^ s lekšu uz
nākamo karoga
. katulJajau
a tas tik labi
L
izdodas...

Vaaaai! Šitais
auduma jumts
uzvedas
(
gluži ka
/
Tramplīns! v

Labi, ka te kads
nolicis puķu
kasti!

Iedodiet
m an... to.,
naudiņu!

©DISNEY

Bet mēs
nevaram,
tēvoc!

y

Tu pats taču liki
mums apsolīt!

Jus neko nesaprotat! K adjus izskrējāt laukā,
es avīze pamanīju īpašu ceļojuma
piedāvājumu! Bet pieteikties var
tikai šodien!
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labi zināms, tādā nekad neuzvar visi, bet tikpat
idrs ir tas, ka veikties savukārt var ikvienam, un
šoreiz, tātad 1995. gada 16. decembri, universālveikalā
Centrs ieradās finālisti, līdzjutēji un pirātu kuģa
ESPANJOLA apkalpe. Kapteinis Silvers kopā ar
bocmani un palīgu klātesošajiem bērniem izlika mīklu
un konkursu lamatas, tomēr viss beidzās ar patīkamām,
saviļņojošām un pārliecinošām bērnu uzvārāmi
Pusfinālists Artūrs Sulcs no Cēsu rajona
vinnēja lielu lielu LEGO konstruktora kārbu.

Maija Tone no G ulbenes v asarā brauks uz
LEGOLENDU Billundē (Dānijā).

Mālpilietis Kristaps Kačs drīkstēja tukšot LEGO
produkcijas leti, cik nu vien iespējam s vienā
paņēm ienā rokās saņem t, un 4 5 sekundēs
viņš no sten da iznesa 10 lielas spēļu kārbas.

Rīdzinieks Kirils Kovaļenko lūgtin lūdza
vinnēto ceļojumu uz Legolendu apm ainīt p ret
lielu izsapņotu LEGO klucīšu kārbu
(un savu panāca!).

Liepājnieks Jānis Kačuks laim ēto Lego
balvu saņ ēm a Liepājā Radio 102 FM, jo
Rīgā nebija varējis ierasties.

irai*®
S ā jā g a d ā es tu r p in ā š u
jū c i e p a z ī s t i n ā t a r

VESELĪGA u z t u r a
mācības pamatiem.
Ziemassvētkos un Jaungada svinībās būsiet saēdušies konfektes un
piparkūkas vai visam gadam! Tomēr neaizmirstiet manus padomus:

irtikpatmmāmm

m M M & īm m m
m r£ M y m ā !M £ m
Lietojot brokastīs KELLOGG'S produktus, jūs varēsiet ne tikai garšīgi
un kraukšķīgi paēst/ bet jūsu organisms saņems arī 7 svarīgus
vitamīnus, kuri palīdzēs jums augt stipriem un veselīgiem. T urklāt, ja
jūs KELLOGG'S brokastis ēdīsiet ar pienu, jūsu organisms iegūs
papildus zināmu daudzumu kalcija. T ā ir loti svarīga viela, kas padara
kaulus stiprākus un izturīgākus.
r&(Wi n
J ū s varat pievienot pie KELLOGG'S CORN FLAKES,
KELLOGG'S FROST1ES vai KELLOGG'S COCO P O P S
tos augļus, kuri jums vislabāk garšo, iegūstot garšīgāku un
sātīgāku ēdienu. N ebaidieties eksperim entēt!

