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Neticami! Niknu
degunradžu
•
oars?!

PARADIZIO

Agrāk ta nebija!
Agrāk nebija pat
autobusu!

Nu ja!
Katra autobusa
pa trakajam!

IP 9 I4QI

Viņs pamamjas izkāpt pirms
bibliotēkas! Deru, ka viņš to
gramatu nospēris!

Saturieties! Nakosa pietura Dakburgas bibliotēka!
,Rr R! t R

Ak vai! _
Palaidu garam
savu pieturu un
w
darbu!
jvSanaks gan r
'} no manis FF
/p e tn ie k s ! Y(

^
Nebutu brīnums!
Musdienu jaunatne

0\ \ ---------

Ne vienmer viegli
mācīties no savam
kludam -

Labrīt, ser!
Labs laiciņš lasīšanai!
Uzmanieties no...

MAKDAKS
UN
//

K O *<

Tulkojusi Dagnija Laķe

Klau, kur ir mans
telefons un
papirkurvis?
Labrīt, Daka kungs!
Ta laikam ir laba
gramata!

Ta ir, Rakstules
jaunkundzi

Par petnieku seru Persiju
Froiingeru, kurš cenšas
atrast Paradīzio! Un...
)
papīrkurvi?

i man
suli!

Vai viņš atrada
Paradīzio?

Kasjr Paradīzio? _
Izklausas pec smaržam!
Vai naktskluba!

Savam biografam
viņš ar pasta balodi
nosūtīja zinu, ka esot to
atradis! Taču nevar
droši zināt!

Jums ta
jaizlasa!

Paradīzio ir brīnumaina
zeme, kur visi ir bagati, kur
vienmer ir papilnam ēdamā
un neviens nestrādā!

Un tev butu jaiziasa šī

STATIST.***

Iedomājieties tik! Ja es
pa otram laaamatklatu
laaam atklatu
aradīzio? Kas ta butu
par dzīvīti!
r-

Ta nav godīgļ!
---------------Esmupamecinats
manis sanaktu lielisks
K pēr. eks! Bet vienīgais,
L
* : es jebkad atkTaju, ir ^ drukas kjudas!
Jy

—

ades butu tik. dk
j
Eu apēst! Tomēr nekādu
J
:jku! Un tēvocis Knaps A \ j
1t_ mans sulainis un...
\ MJ
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Es tļkai
rēķināju
galva!

Ja nevari reķinatuz papīra
nepūlies rēķināt galva!
Tu esi atlaists!

Un ta.
Donalds
seko trakajam
aicinajumam -

Bet tu nevari mani
atlaist] Tu man esi
parada naudu!

Nepūlies, Donald! Šī ir jau
deviņpadsmitā reize šonedel, kad
pieķeru tevislaistamies!_____ ^
Un atrunas klust a rv ie n J B H fl
neticamākas!

Neilgi
pec Tam -

Sķirsanas no naudas mani
skumdina, taču, r-------------ja tas nozīme )
Ms,
Nē!
šķiršanos arī no tevis,
Es
droši
tas ir to vērts! Es tev ieteiktu
zinu, ko
pietaupīt!
>
ar to
darīšu!

SANKRISTOBALAS
STARPTAUTISKA
LIDOSTA

Klatesmu!
L
Sankristobala - mazais,
noplicinātais priekšpostenis

^

Uhh! Kopš sera Persija laikiem tas laikam bija pirms simts gadiem
Sankristobala noteikti
palielinājusies!

' Ser, vai varu
ka palīdzēt?
Jus izskataties
l apmaldījies!

Vai jus nevaretu
man pateikt ka
varu noklut
Paradizio?

Nekad neesmu
par tadu dzirdējis!
Taču, ja tas ļr
smaržas, meklejiet
lidostas veikalos!

:ag! Jadodas cauri
akatla džungļiem,
J
tur noklutu. vai
inat, kur tas ir? J

Visvieglāk tur
nokļūt ar mašīnu.
Kas jums taja milzu
mugursoma?

Vai jus patiešam_
uzskatat mani par tadu
, mujķi, ka likšu mašīnu
1 savamugursoma?
\ Mašīna un laiva
\ tur nesa- /-------\ tilptu! J

Tada gadījuma
visērtāk bus braukt ar
metro līdz Sanfernando
un talak ņemt
ta k s o m e t r u ! __

Varbūt viņi doma, ka dodos uz
masku balli!'Seram Persijam noteikti
nebija šadu problēmu.

SANDO

Pec
daudzām
daudzam
dienam -

Bet kam vajadzīgs
taksometrs? Sers Persijs
V
ta nedarītu!

Sers Persijs
bija idiots! Un es arī!
Kamdel nenemu
taksīti?

r _ Izskatas, ka
nāksies iet apkart!
Mirklīti!
Bet varbūt varu
iziet cauri? j-,— t

Ak, vai!
Un es_piemirsu ielikt
soma helikopteru!
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Turpinājums 10. Ipp.

Vispār, kuram
vajadzīga neiero
bežota bagatība un
nebeidzams edļens?
Esmu jau ta atedies
bananus. ka pa
ausim nak lauka!

Japadoma! Ko sers
Persijs butu darījis? Ka viņš apstadinaja
to nikno degunradžu baru?
Nu, protams!

Oho! Nedomāju, ka sers Persijs
šada gadījuma spētu palīdzēt!
Viņam noteikti nedzinās
Dakal niknu lapseņu
3ars!

Dabušu tevi ciet, spaļvainais
rupekli! Neazirdeji,
ko sacīju?

Skat, cik jocīgi - merkaksejaina
hiēna!

: Tas viņas apstadinas!
; ^ g a d varētu
pagriezties
5a labi!

No pannas

Slazda gan!

Desiņa ugunī bija
ilgi, bet vel aizvien
Dusies! Patiesība^
• auksta!

a~^—

Noklustot kļūmīgas situacijas;
sers Persijs cepa desiņa s !^
Dīvainis, taču varens
petnieks!
y //tw

Nesaprotu! Ja tikai... nu,
protams! Aukstas liesmas!
Nevareju saprast, kapec
man klab knabisf

Nu jau labak! Ja pīles
ko prot, tad ta ir pelaešana!
Un, runājot par tevi, desa,
7 man tevis vairs nevajag!^

Varbūt sers Persijs nemaz
nebija dīvainis! “Glabejdesa’
Ta sauks nodaļu mana
V
autobiogrāfijā!

Ai! Peldešana neiznāks! Savada
vieta - aukstas liesmas un
\
varošas u p e s ! ____ _

Un nākošo nodaļu sauks
y“Desa - dubultglabeja” !

VB 0 g m iĻ /!

Ceru, ka nebūs janoželo
ka neieliku soma tiltu!

Vai, ne! Ūdens nemaz nevārījās!
Tas mudž no piraņjam! Un virve ir_
garaka, neka man patiktu! Palikšu vel
par zivju esmu!
^ *

Urra!_“Glabejstalagmīti’]
Nakoša nodala! Vai varbūt
tie ir stalaktīti?
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Aha, te ir tieši tas,
kas man vajadzīgs

Ņemiet, draugi! Jaukas
'desiņas! Ēdiet, kamēr
^
' aukstas!

'Trīsreiz glābts ar
desiņām” ! Man patīk
Bet tagad labak
taisīšos! Desiņas
izbeigušas!

Sveicin_ats_, cejiniek
no varenas arpasaules!
Lai miljards reižu
godināts!
^

sa mirkļa

Jus esat parak
aipni! Pietiktu a
miljonu!

Viss, kas ir musu
ir arī tavs!
Tatad viņam
izdevās! Nezin,
cik desiņu viņam
palika pari?

—

Esjau cereiu
ka ta teiksiet!

Vai esat
izsalcis?

Vai es esot izsalcis? Edīšu
jebko! Ja tikai tas nav desiņas
vai banani un nav no
zelta! Kas jums ir?

zelta

Tad nāciet!

-

-

Ī li/

1

\

\ļh

m

Neraizejieties!
Ja pagadas
kremkuka^ es
to apēdīšu!

Vienīgi? Vai jums
garšo konfektes ar
cietu vidu? Vai
meitenes jums f / i
patīk?

Pec pus.dienam Jaa! Konfektes ir
'
lieliskas! Meitenes arī!
Tikai nevienu no viņam
\
nesauc Deizija!

Esmu bagataka pīle
tasaule! Varu šķiesties
ar naudu ka ar
ūdeni!

Es pat varētu _ N
viņu pieņemt darba
par sulaini, lai parmainas
v pec vara kafiju man! ,

Veca dzīve jums jaaizmirst! Varbūt sis te
palīdzes? Dariet ar to, ko gribat!
Mans?

Esmu tik bagats, ka varu but
karalis! Varu deret, pat
tēvocim Knapam nav
tik daudz naudas! r r r '

Ko es gribu piemānīt? Man ta nauda nav
vajadzīga. Man vajadzīga ģimene! Man vinu visu
pietrūkst! Pat tēvoča Knapa!
"S
J T Auuu!

Nu kur tas palicis?
Es to ieliku starp televizoru
un izlietni! A, re, kur ir! .

Cerams, ka neesmu
K
Bzzzt...
paraktalu! Tas mani
Ķraksšķ!... ,
noteikti uzmundrinās!
Sššš!.. . 'Tas (
Ai!
jum s atsauks
atmiņa tīkamas
lietas! Radio
Dakburga laimīgais
radio! ^

Nakts klusuma!
tīļaka dziesma!
,'ēl noželomāk!
r-

izņemšanu! Jusu
. Det man pietrūkst
un ģimenes!
m jaief!
M

mem un
he!

Baidos, ka neviens
nevar atstat
[
Paradīzio!

Mesjums pjedavajam
paradīzi, un jus mus
nododat! Redzu, ka .
i man bus jaliek
\ jums aizmirst! )

Tomēr
neuztraucieties!
Drīz aizmirsīsiet
draugus un ģimeni
v un jums seit
\ iepatiksies!

Bet apsolu, ka
nevienam nestastī
šu par šejieni!
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Mikij, ceru, ka neesi piemirsis par
šīvakara randiņu?!
Protams, ne!
Kurpman tevi
javed?

1)93017

Ak, nespeju noticet[Tu esi aizmirsis! Tu mani
__________ __ vedīsi uz Labdarības dejam!

Piedod K
Minnij

Ja, ja!
Nu es
atminos!

Ta stunda ir klat!
Vai nu es, vai dārzeņi!

Ar to vien nepietiks! Tu nokavēji
pēdējos trīs _______________
randinus! P
- ^ —

Ja tu nokavesies?
musu draudzībai
beigas!
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v Neuztraucies!
Šoreiz nekavešu!
Es apsolu!

Redziet mans īkšķis iesprūdis
krana, un man ir randiņš, ko
7/ — ^ 7 nedrīkstu nokavēt!

Ko tu dari? Es esmu pilnīgi
------ - tt— tSā- 7 izmircis!

r Piedodiet! Es tikai
gribēju pieverst jusu
L
uzmanību!

Neraizejies! SajDrotu! Sieva mani
atstaja, io man īkšķis iespruda olu
biķerīiī! Ēs noslaucīšos un uznākšu
augša pec maza brītiņa!

------------------1
Varbūt no īkšķiem nav labutaču tapec_es negribu,
ka manējo norauj!
Labak pameklejiet
manu uzgriežņu
atslēgu!

Un ta, pec vienas
uzgrieznu atslēgas •
7

)

Au, pag!
Tagad tu man
skrūve nost īkšķi!

Varbūt tu labak stāvi uz
vannas malas un griezies
kopa ar uzkriezni!

Ievelc dziļi elpu un sac _
griezties ko'paar mani! Ee
iedomājies vējdzirnavas!

t I I
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Klau, tu tak neiesi
ar to grabuli uz r?
īkšķa?
J

Varbūt es to varu
nozāģēt tava vieta!

Ne,
paldies!

Gatavs!

___

Lieliski!

Vuuuups!

Fuuu! Beidzot izdevās nogriezt

Pateicos! _
Steigšos parģerbties!
-

Pec diviem ap
griezieniem -

Lielais paldies!
Kaut es_
varētu sacīt
to pašu!

Es nebutu tik pārliecināts!
Kad man uz īkšķa bija olu
—.biķeris, es izlikos par
olu, bet sieva bija
citas domas!

Varbūt Minnija domas,
► 1 ka ta tada mode!

Es domāju krānu
nevis īkšķi!

Es zinu! Taču es
nedomāju, ka mums ir
laiks! Ja nokavēšos,
Minnija ar mani
vairs nerunās!

Lai gan nav laika to nozāģēt,
ši gultasveļa man dod
“ T
kadu ideju!

Vai tu izsauksi man taksometru?
Protams! Tomēr es tevi brī
dinu, ka, piesienot krānu pie
durvju kliņķa un izlecot pa
Jogu, nebūs
.
līdzēts! Es to //
mēģināju ar
olu biķeri! . L Z n

Viens labums no ta ir - es
nevarešu padejot!
Es esmu ģēnijs! He!
Pateikšu Minnijai.
ka man ir podagra!
Tam viņa ticēs!
Varbūt viņai bus
pat manis
žel!
is Ž S

Paldies par palīdzību!
Pagaidarn viss iet
Ka smērēts!

Ne! Nestāsti nu,_ka tu tomēr
sadomaji nozāģēt īkšķi!
Ne, neuz
traucies!

Pec dažam
minūtēm -

Urra! Esmu klat
pirms viņas!

Turpinājums 24. Ipp.

^ Nu nekas ^
nevar...
i
atgadīties!/
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Ik katru brīdi saite
var izbeigties, taču, ja
skaitītajs vel leslegts,
es netaisos maksat!

Vismaz krāns ir nost!
Tomēr nakamreiz braukšu
ar autobusu!
----------

Labi, samaksašu!
Bet dzeramnaudu
nedabūsi!

Nē!
Ko Minnija
sacīs?
Varbūt
vel ļr laiks
parģerbties?
Ja es...

Minnij! Es varu
paskaidrot! Es

Nevajag, Mikij!

Tu tomēr atcerejies par Klaidoņu balli!
, Tu mani tikai Ķircināji! Laikam vairakas
dienas gatavoji šo kostīmu!
i
Un tu pat smaržo pretīgi! , .
Mes dabūsim
pirmo balvu!

24

"Dārgs braļadeļis,
mana ir trakoti slims!
Nac driz pie man!”Ak, nabadzīte!

Emmastante laikam ir
ļoti slima. Viņas rakstītprasme ir ieverojami
pasliktinājusies!

Dzilak meza...

Drīz bušu klat! Varbūt vajadzētu
sameklet ārstu un...

Tu tak mans
braļadels!

Emmastant! Ta gan ir
atra izveseļošanās! Tu
nemaz neizskaties slima!

Turpinājums 27. Ipp.

Es devos ceļa
:ulīt, kad saņemu
tavu vēstuli!

Saja laika es
parasti dodos garas
pastaigasi

Bet... es nerakstīju tas
nemākulīgās bļeņas! Esmu
vesela ka rutks!

Būsim piesardzīgi un
vispirms paskatīsimies
pa logu!

Kas par labu domu, Brāli Lapsa! Atdarinat
vilka plānu no pasakas par Sarkangalvīti!
Drīz mums pusdienas bus Brālītis Trusītis!

Bet... kapec es nevaretu tēlot veco
lēdiju, un tu slēptos drēbju skapī!

Ēs tiem djviem palaidņiem
radīšu! Bleņoties ar mānam
mantam?

Hmm... aizdomīgi!
Iesim atpakaļ uz tavu
mājiņu, Emmastant!

Jo tu, resnais lempi,
neielīstu šaja naktskrekla,
pat ja mēģinātu simts gadus!

Nē,
Emmastant,
ta ne!

Redzi, ar nelielu
sagatavošanos mums_
tiks kads prieciņš, un mes
viņus pārmācīsim
v____notikumu gaita!

27
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Auuuuu! Tagad es jutu drudzi!

Baidos,
ka ta varētu but
Krakenhaimera
slimība!

NIEŽ!
ASARAS!
,

NIC!

Dakter, vai ta ir lipīga? Ļauj man
paskatīties spogulī!

Jums un jusu
draugam ir nelielas
izredzes! Taču tad
jums jaseko maniem
norādījumiem!

Jebko! Mes darīsim

jebko!

Atcerieties, ka jums iasež zem
tekoša ūdens trīs dienas, lai
izdzītu šos baciļus!

Nu, Emmastant, pec trim šadam dieniņām
viņi varbūt nebūs izārstēti, taču tīri gan!

29

JO KI VIENĀ LAIDĀ
Sī mitekļa īpašnieks ir _

Ko rnes šeit
daram?

ekscentriskais kolekcionārs
miljonārs Nataniels

.

Teomopolis!

.

Un, ta ka viriš ir_
kolekcionars_, majaijabut
pilnai ar vertslietam,
tu, pamuļķi!

Kamēr Teomopolis ir prom

Tas laikam ir
viņš ar sievu!

Sunagujkas
paspelesies!

Jus abi salasiet
sudrablietas, kamēr es
pameklešu sienas seifu!

UHU!

W f
Mums vajadzēs
^ ( nedeju, lai iztīrītu šito
^ V
vietiņu!
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Aaa, tas ir tikai punķains
puišelis!

Ko jus darat?

Tavs tētiņš palūdza mums
aiznest sudrabu
notīrīšanai!
Kapec tev ir
stetoskops?

Tapec es to atvēršu un
izņejnšu tas nejaukas
zaļas lietiņas, ko tur
---------Ti
atradīšu!

Labi! Man ir
slima lelle, ko tu
varētu izārstēt!

N uu.„ redzi, tapec, ka
esmu ārsts, un tava teta
seifam sap veders!

Es jau labprat, mazulīt,
bet man vispirms jasalabo
seifs!

Kuš, kuš, bērniņ!

Labi, bērniņ, es
uzmetīšu acjtavai lellei,
bet tev tad jaapsola, ka
iesi atpakaļ gulēt!

Sarunats! Ta ir_
augšstava mana
rotai istaba!

Bet tu apsolīji
likties gulta!

Kap virsu, bet pec tam
liksies gulēt!

Pag! Es tļkai paņemšu
patagu!

AIDAĀ!

Patagu?

Atrak! Atrak!

Tu esi nakošais!
DREBUĻI!
FUUU!

Pec pusstundas

liksies... gulta?

Tļkai tad, ja _
uzspelesiet paslēpēs!

Lllļudzu, ļauj mums
atpūsties!Tu apsolīji!

Tagad jumsjapaslepjas
ta, lai varu jus sameklet!

Mumsļanozog... e...
jaaizgada prom tava
papuča sudrabs!

Mmm... skapī patrepe!
Es jus tur sameklešu un
es apsolu, ka ta bus
peaeja rotaļa!_____ >

Kur, piemeram?

Skaitu līdz 100

Ko vien velies
bērniņ!

Nāku!
Te ir tumšs!
Turi muti un rāpies A
iekša! Vienīai ta mes
to kneveli daousim A
gulta!
f \

Vai visi esat
iekša?

Tieši to es gribēju dzirdēt.
hallo...
'v /
dodiet man
__ .
\ \
policiju!
Bērniņ... _
— - —i y——ko tu tur runa? I H

V
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Velak tovakar

Es šeit esmu sulainis, un
mana sieva ir majkalpotaja!

Jums gan ir gudrs puika,
Teomopolisa kungs!

Un kurš ir
Teomopolis?

Bet es taču neesmu
Teomopolis!

Šo balsi es pazīstu!
^Atjaujiet stādīt priekša
manu darba deveju_un
ekscentrisko miljonāru
Natanielu Teomopolisu.

...rotaļlietu kolekcionāru
un bijušo cirka punduri!

Neuztraucieties, zeni!
Es aizlikšu labu vārdiņu
par jums pie kruķiem! Nebiju
tik jauki izpriecājies, kopš
aizgaju no cirka!

Man šķiet,
viņš ar mums spēlējas!

35

Jaaa!

R U N Ā JO ŠĀ PASTKASTĪTE
Tu taču pats negrasies iemest
to vēstuli, tēvoci Donald?
Protams, ka grasos!
Ta taču tikai vecmāmiņās
dzimšanas dienas kartīte!
Nu tad uzmanļes no
vēstuļu zagļa!_Runa, ka viņam
sevišķi patīk dzimšanas
dienas kartītes!

Fu! Kādēļ
kadam jazog citu
dzimšanas dienas
kartītes?

Varbūt zaglim patīk izlikties,
ka tas ir domātās viņam
un ka katru dienu ir
dzimšanas diena!

Laikam visapkart muļķu
ka biezs!

Nesaprotu! Kapec
kadam butu jazog vēstulēs,
ja var zagt naudasmakus?
Tos ir tikpat viegli panest!

Ne!!! Pārskatīšanas deļ
iemetu pastkaste savu maku
nevis apsveikuma kartīti!

Nav labi! Bus jaaaida pastnieks!
Vai
ai, ne! Neticami fHoka iesprudusi!

Auuu! Nekas nesanaks!
Vispirms maks, tad roka!
Ļaunak vairs nevar but!

Ko tad tu dari, iebāzis_
roku mana vēstuļu kastīte?
Nestāsti, ka gribi uzrakstīt
adresi uz aploksnes!

Laimīgu manu dzimšanas
dļenu! Laim... ko! Konkurējošs
vēstuļu zaglis zog visas manas
dzimšanas dienas kartītes!
„ Tam tūlīt japieliek punkts!

Kads vajš aizbildinājumsI Pastkastes
neviens makus nemekļe! Makus
mekle kabatas! Nu vācies no
manas pastkastes!

Pa to laiku otrpus
pastkastei -

Iedod man savu
saldējumu, es savu
jau apēdu!

Neka! Pats vainīgs
ka tik rijīgs! Sis ir
garsīgs!

AUUU!

Es nekad vairs nezagšu
tavu saldējumu!

Tu to nevaresi! Es nekad
needīšu saldējumu!

Policista kungs!
Bjaujoša pastkastīte!
Un ta arī runa!
Un, iespejams, kož!

Man ta liekas visai parasta pastkaste!
Un ta nemaz netrokšņo! Vai droši zināt,
ka ta ir bjaujoša pastkaste?
Ja! Pastkastes
var but ārkārtīgi
viltīgas!

Cik garlaicīgi! Ka lai tieku
paaugstinats, ja visu laiku tikai glābju
vecam tantiņam kaķus! Kaut notiktu
.
kaut kas interesants!
y

Bļaujoša pastkaste,
ko? Tas noteikti ir
pretlikumīgi!

Tas ir šeit!
Taču piesargieties
Skita visai nikna!

_ Ei, tas ir
vestuju zagjis!_
Izskatas gluži ka _
policijas paziņojuma!

Ak, tētīt! Es nevareju saprast,
kapec viņš ta negribeja nakt uz iecirkni!
\ ^ T u r aiziet mans paaugstinajums!

Es zinu! Un viņš
neizspruks! Vestuju
kaste ir efektīgākā par
rokudzelziem!

Paklau, ko tu dari?
Vari dabūt sešu menešu cietumsodu
par Dakburgas Pasta īpašuma postīšanu

Bet es tikai gribēju nosūtīt
vecmaminai apsveikumu
dzimšanas diena!

Labi, ka ta neizdarījat!
Uz aploksnes nav
markas!

Saproti, mana
mašīna... vr

© DISNEY

Klausos!)

Velak todien
Donald, šeit DeizijaI
Izdari man pakalpojumu..
Vai nosutīsi vecmamiņai
apsveikumu mana vieta?

Deizij, man liekas, ka
partruka saruna!

1996, Egm ont L a tvija ; L V - 1081, Rīga p / k 30, tel. 4 6 8 6 7 1 , lic. N .0994 , a /s Preses Nams.
E - p a s ts : re d a K cija @ e g m o n t.lv; W W W : h ttp ://w w w .e g m o n t.lv

Mikij, priecājos, ka esi viens
no maniem viesiem!

Pēkšņi

Misis Vilsona, es galvenokārt
esmu šeit, lai sargātu jūsu vērtīgo
__________ kaklarotu!_________ _

Gaisma iedegās!

Mana kaklarota! Tā ir
pazudusi!_____

Gaisma
nodzisa!

Tā vīra seja šķiet pazīstama! Hmm! Tās ūsas ...? !

Taču kaklarotas man nav,
un bez jebkādiem pierādījumiem
tu mani nevari
_____ apsūdzēt!
TJ /~ ^
^

Ehē! Tās ir pielīmē
tas! Tas, protams,
ir Zaglīgais Dainis!

Nepalaid nagus!

Bet es zinu, kur ir kak
larota!

Kā M ikijs to
uzzin āja?

p a r e iz o
a t b ild

-

a k a n tr e iz

