


Tīģerzvaigznis un Saša. Pirmā daļa. Mājas meklējumos. 

Īss komiksa "Tīģerzvaigznis un saša" satura atstāsts: 

Viss sākas ar to, ka kaķenīte Saša (angl.Sasha) mēģina panākt mašīnu, ar 
kuru viņas saimnieks dodas prom, bet viņas pūles ir veltas, un viņai 
nekas cits neatliek, kā atgriezties pie savas mājas, kur viņa atceras, cik 
viņai labi bija pie saimniekiem Kena un Džeinas; kā viņu mīlēja un katru 
nakti ļāva izpētīt ielu, ķert peles un draudzēties ar kaimiņu kaķiem. Bet 
kādu dienu Džeina smagi saslima un nomira. Kens no bēdām ar katru 
dienu kļuva arvien vārgāks un viņam bija jādodas uz pansionātu, kur 
kaķus turēt nedrīkst. Viņš ieslēdza Sašu mājā, bet kaķenīte izbēga caur 
vannas istabas logu. 
Sašas sirds lūzt no bēdām. Apstaigājot pazīstamās vietas viņa satiek 
savu paziņu kaķeni Šnaki. Draudzene aicina Sašu pie sevis un apgalvo, 
ka saimnieki būs priecīgi, bet Saša atsakās. Viņa dodas uz mežu, lai 
mēģinātu uzsākt jaunu dzīvi. 
Viņa atrod baļķu kaudzi un nolemj pārnakšņot tur. Nākošā dienā 
medījot peli, viņu aptur cits kaķis - vārdā Priede. Viņš ir klaiņojošs kaķis, 
un draudzīgi noskaņots. Viņš pastāsta par meža kaķu ciltīm un iesaka 
turēties no tām pa gabalu. Bez tam Priede palīdz atbrīvoties no 
kaklasiksniņas, lai arī Saša izskatītos pēc klaidones. Saša tomēr 
kaklasiksnu aiznes uz savu midzeni. Viņa nespēj to izmest, jo tā ir 
vienīgais, kas atlicis no Kena un Džeinas.  

Neskatoties uz Priedes brīdinājumu, Saša grib satikt cilšu kaķus. Viņa 
sameklē koku, zem kura pulcējas meža kaķi, noslēpjas zaros un pavada 
tur nakti. Nākošā dienā zem koka atnāk Ēnu cilts patruļa, kurā ir Raibītis 
(nākotnē Raibulis), Zobainis un pats cilts vadonis Tīģerzvaigznis (angl. 
Tigerstar). Cilts vadonis uz Sašu atstāj neizdzēšamu iespaidu. Ēnu 
karotājs saož lapsu, bet smaka ir veca, toties Raibītis saož vardi. Šāds 
medījums Raibītim diez ko nepatīk, bet Tīģerzvaigznis saka, ka 
medījums ir un paliek medījums... 



Nākošā naktī, Saša stipri izsalkusi, cenšas noķert trusi, bet tas izbēg. 
Toties Tīģerzvaigznis ir turpat netālu, noķer  trusi un atdod to Sašai. 
Viņa saprot, ka ir iemīlējusies Tīģerzvaigznī... 

Viņš saka, ka Sašas medību paņēmieni ir vienkārši nekur nederīgi, un ja 
viņa grib dzīvot mežā, viņai daudz kas jāiemācās. Viņš parāda savus 
medību paņēmienus. Saša ātri visu apgūst, bet naktī viņiem uzbrūk 
lapsa. Saša grib bēgt, toties Tīģerzvaigznis ar rēcienu metas lapsai virsū 
un to padzen. Saša ir sajūsmā. 

 Viņi sāk satikties pie līkā koka katru nakti, un Tīģerzvaigznis stāsta 
Sašai par cilšu karotāju likumiem, stāsta, ka bez Ēnu cilts mežā dzīvo 
vēl trīs ciltis: Pērkona (vadonis Ugunszvaigznis), Vēja (vadonis 
Zvaigznes Stars) un Upes (vadone Plankumotā zvaigzne) cilts.(kā 
redziet zeme, uguns, gaiss un ūdens). Bet debesīs, Sudraba Jostā (Piena 
Ceļš) dzīvo vēl viena cilts -  Zvaigžņu cilts, kura rūpējas par mežā 
dzīvojošām ciltīm. Tie ir mirušie cilšu karotāji un viņu senči, un viņi 
palīdz saviem pēctečiem uz zemes. Viņi ar cilšu vadoņu un dziednieku 
starpniecību pareģo nākotni un brīdina par briesmām. Viņš pastāsta 
par zvaigžņu akmeni, pie kura cilšu ievēlētie vadoņi pavada nakti, lai no 
zvaigžnu cilts saņemtu Deviņu Dzīvību dāvanu... 

  Pēc dažām dienām Saša dodas uz savu midzeni pie baļķiem un satiek 
tur Tīģerzvaigzni. Viņš norāda Sašai uz kaklsiksniņu un jautā, kad viņa 
dosies atpakaļ pie saviem divkājaiņiem. Saša ir dusmīga, ka 
Tīģerzvaigznis viņu izsekojis, bet viņš pieprasa, lai viņa kaklasiksniņu  
tūlīt izmet. Viņa atsakās to darīt un sastrīdas ar Tīģerzvaigzni. 

Saša ļoti pārdzīvo par strīdu un nākošā naktī, noķērusi balodi, aiznes to 
pie līkā koka, lai pierādītu Tīģerzvaigznim, ka arī mājas kiska māk medīt. 

 Pēc tam Saša noķer trusi, bet pēkšņi viņai uzbrūk divas lapsas. Saša 
nepaspēj aizmukt vai uzrāpties kokā un šķiet, ka gals klāt... Pēkšņi lapsai 
sānos ietriecas Tīģerzvaigznis un pavēl Sašai bēgt. Saša uzkāpj kokā, bet 
redz, ka Tīģerzvaigznis ar divām lapsām netiek galā. Viņa metas 



Tīģerzvaigznim palīgā un kopā viņi aizdzen lapsas. Pēc cīņas 
Tīģerzvaigznis ir ievainots un nolemj atpūsties Sašas midzenī. Viņš saka 
Sašai, ka atnācis pateikties par balodi, un,  ka Saša nav līdzīga nevienam 
mājas kaķim, ko viņš līdz šim pazinis. 

 Vēlāk Saša aizved Tīģerzvaigzni uz vietu, kur viņa dzīvoja agrāk, bet 
Tīģerzvaigzni tas neinteresē. Viņš uzaicina Sašu pie sevis uz Ēnu cilti un 
parāda Ēnu cilts nometni, kā arī iepazīstina ar savu heraldu (palīgu, 
vietnieku) Melnķepu. Sašai piedāvā paēst, tad uzaicina kopīgās medībās 
un pat patruļā. Saša paliek pa nakti karotāju teltī, tomēr ilgojas pēc sava 
midzeņa, jo domā, ka Kens viņu nāks meklēt.  

Otrā dienā viņa dodas atpakaļ uz savu midzeni. Tīģerzvaigznis viņu 
pavada un piedāvā viņai kļūt par Ēnu cilts locekli. 

Saša lūdz nedaudz laika, un Tīģerzvaigznis saka, ka atnāks pēc vienas 
dienas viņai pakaļ. 

Tomēr Saša izlemj ātrāk un viena pati dodas uz Ēnu cilts nometni. 
Nejauši viņa noklausās sarunu starp  Tīģerzvaigzni un viņa karotājiem. 
No šis sarunas Saša saprot, ka Tīģerzvaigznis patiesībā ir viltīgs, nežēlīgs 
un varaskārs. Viņš grib iznīcināt pārējās kaķu ciltis un sagrābt varu visā 
mežā. 

 Saša molemj neiestāties Ēnu ciltī un dzīvot viena. Viņa dodas atpakaļ uz 
savu midzeni, bet  tur nonākusi satiek Tīģerzvaigzni,  kurš jautā vai Saša 
vēlas kļūt par Ēnu cilts locekli... 

Par to, kas Sašu sagaida tālāk, vai viņa tomēr iestāsies Ēnu ciltī 
uzzināsiet nākošajā grāmatā... 
tulkojis Imants Ločmelis.




































































































































































