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Donalds Daks 

Hipnozes pistole 4. Ipp

Mlkijs un 5pruksts
Vecās pils noslēpums 16. Ipp.

2 4 . - 2 5 . Ipp

V V

DAZENZADAS

Lēdija Mīma
Iekarotāji no kosmosa 20. Ipp.

r o t a l f o u k u f t i s

Donalds Dake 3 3 . Ipp .
Mis Deizijas personīgais šoferis

Mazais Vilcēns 
Dižais lidonis

»endienu
B U R T U  -  S K A IT Ļ U  R IN D A
+ NUMURA BALVĀ uz 3. vāka

paššeā vidū!

Iss stāsts par Donaldu (1940.g.)



Bingo! Tu esi 
atnipnotizets



Vai tad jus, berneļi, nezināt, \ 
hipnotizēt ir 

bīstami?

Es tūlīt pat nesīšu projām šo briesmīgo rotaļu! Šai spelītei vieta upes dibena, 
tur ta nevienam ^

Bail pat domāt, kadas šausmas tagad 
piedāvā berneļiem!

Dievs vien zina. ko bērns ar to 
var izstrādāt!





Turpinājums 10. Ipp.



Ja, nu 
pienācis 
laiks pavēstīt, 
kapec tēvocim 
Knapam 
zila 
acs un 
plāksteris 
yz pieres! 
Šorīt viss 
notika ta -

Labs tads rīts, kas rēķinus 
izrakstot pavadīts!



Es izdzīšu atraitnes sala un 
bada! Es atņemšu mazulim 

pedejo grabuli!

Saksim ar nelielu rēķinu -  
tas jaatprasa Klinšgrauzim 

Bumbriesmim!

Stāvi! Paņem līdzi ieroci -  hipnotizē viņu 
bez žēlastības!



Ak, jauns izspiedejs, ko? 
Vai tas nav burvīgi? 100 veidi, ka nemaksat” iesaka 

tevi sodīt!

Bingo! == 
Es tevļ 

hipnotizēju!

Pirmais sods bus pelde ūdens muca! Otrais sods bus velšanas 
pelnu muca! J —

Bingo! Tu esi 
hipnonono..

Trešais sods bus pastaiga 
pa veļas auklu!

jSļeziļoudiijou 
ise rij_ ioßuig

Bingo! Esi tak reiz 
hipnotizēts!



Pats bingo! 
Tu esi sienāzis!

Kizi! Kizi! Man vajag atņemt čalim dolāru, 
bet ka lai to izdara maziņš 

sienazitis???

Kluk! Kluk! Kluk!
Butu viņš mani pārvērtis par 

kaut ko lielu!



Ha! Ha! Ha! No visiem paradu piedzinejiem

Bingo! Tu esi gorilla!

Bus reiz dolārs vai nebūs?!Atdod gorillam paradu 
Grumm! <r—

Varbūt tev patīk 
vārtīties pelnos? Es maksašu! 

Maksašu!Varbūt ar tavu galvu 
parbaudīt jumta 

_  izturību?



Nezinu, ko viņš iedomājās, bet izskatas baigi!!

Viņš atnesis dolāru!

Redziet, ko parasta rotaļu pistole var nodarīt 
letticigiem ļautiņiem!

l»' «'JnSfiSs



Vai traks, 
Minnij, tas 

nozīme, ka...?.Mikij! Sprukst! 
Burvīgs aiklajums! 
Reiz dzīvojis lords 

O. Miklais Spruksts

Minnijas jauna 
aizraušanas ir 
petit senu dzimtu 
vēsturi -

W/WDC4200

7---------------
Jā! Jā! Dzimtas ģērbonis 

tads pats, ka uz bikšturiem, ko tev

Tas ir super! Tu varļm antot lielisku muižu, 
ja vien vari pieradīt, ka esi celies no 

senajiem Sprukstiem!
Kotu,_ 

tadu iespeju 
nevar laist 

garam!

Iedomājies tik... 
Lords Spruksts!



5e: kas man jadara?
Spurrkš... Mikij, 

vai tas nav viens aargs 
ceļojums?

Aizmirsti to! 
Drīz tu būsi 

bagats!
mes
senču

Spurrkš! 
vai ta ir 

viesnīca?
Ta var but 

tava maja; vecais! 
Atceries ģerboni!

:=_c ;*šturu sprādze? M... ja, ja, loti zīmīgi 
:ācu var nopirkt vai pat... atrast zeme!

Neuztraucies! Veco zen, tu vari pieradīt 
savu piederību! Tev jāguļ veca kunga gulta un 

janosapņo atbilde uz viņa rēbusu!

Ja, grūts rēbuss!
“Puse dzeltens,puse sārts, 

katra ausi banans kārts, valzivs asti 
loka viņš, dzied ka milzīgs 

kanariņš” -  uzmini n u f Es jau aizmirsu 
sakumu!



Bet Spruksta pierādījumi... 
Bikšturi... ģerbonis?

Taču pagaidam nevienam arī šī gulta nav 
palīdzējusi neko nosapņot!

Tatad... šķiet, ka jus jau ejat projām... ja?

Neparko! 
Spruksts cīnīsies 

ar rēbusu līdz 
galam!

Šķiet, viņam nepatīk Gadiem!_Vinš bija 
traks ka Spruksts! yTa tak zīdainu 

gulta! / Jus domājāt, ka sencis_ 
gulēja šaja paraugušaja 

supulī?



Netrīci, Šļverīgais! Pat, ja šis Spruksts ir 
attals radinieks, viņš nekad 

neatmines rēbusu!

Puse dzeltens, puse sārts, 
ausī banans... dzied ka 

strazds???

Es padodos, Sprukst! Esam sprukas^ Sprukst! 
Iedomājies, un tas visas ir viņa gramatas!

v
Vn, iedomājies, Spruksts seniors 

pētījis Arpusprata Uztveres Spējas un

Sprukst!

Bieži grib manu muižu paturēt sev! 
Mans patiesais novēlējums noslēpts 

torņa zāles kaste!





Spiegiem nav glābiņā!
Jus, krāpnieki, šo muižu nepaturesiet! 

Mes izstāstīsim visiem patiesību!

Mes apturēsim 
Indeszobu, atdodiet 

novēlējumu!

Re! Vējš mums palīdzes!
No rīta cilvekiem bus par ko runāt!

Apturi viņus 
(ndeszob!

Ne, nekas tev 
netiks! Es viņu 

turu, M ikijf
Spruks], tu 

nokritīsi!

Hahh!

Ei, augša! 
Nospiediet 

bremzes!
Auuu!

Pag, zobainais! 
Saksim velreiz!





Neka nebija... haha! Novēlējums ir šeit! 
Es izsviedu lauka nederīgas lapiņas!

Nakamaja diena... saskaņa ar lorda Spruksta 
patieso gribu visa manta novēlēta labdarībai!

It ka viņam tiešam nebutu radinieku!_ 
Var jau but, ka tavs_tētis bikšturus dabūja

Sprukst,
sargies!

Mes vismaz pieveicam 
bležus„Siveretaju un 

Cepaini'

Šaubos, vai lords Spruksts 
vel naks pie manis 

sapņos!

He! Neviens jum s netices

Jums abiem 
bus darīšana ar 

likumu!

Kušš, Mikij!
Ta ir ziņa, ka gan viņš 

atkal kādreiz nokritīs man 
uz galvas!



NUMURA 
ANEKDOTE

Tuvojas Mātes diena, tas ir krāšņu ziedu pasniegšanas 
laiks. Ieraugot tevi ar kuplu ziedu pušķīti rokā, katrs 

uzskata par savu pienākumu tevi aizkavēt:
"Ai, c ik burvīgi! Vai tās arī labi smaržo?"

"Nu, protam s!" tu atb ild i un \  ļ 
īstajā brīdī nospied ziedos ^  A , 

paslēptās ūdenspistoles gaili.

Baiba stāsta Zanei:
"Kad pirm o reizi ieraudzīju Jāni, man 

ausīs zvanīja un griezās raibs gar acīm. 
"Tā laikam bija mīlestība no 

|  pirmā acu uzmetiena?!" 
f  "Nē, viņš spēlēja autom ātu spēles!"

Bruno Bezbremzes 
eksperimenti

Lieki p iebilst, ka māmiņas 
(un arī tantes) Mātes dienā 

šādiem šļakatu 
uzbrukum iem pakļautas 

netiek.

Bļodā ar ūdeni peld 
korķis. Tu vari to 

nogremdēt, tam pat 
nepieskaroties!

Turi virs korķa 
otrādi apgrieztu 

glāzi, tad mērc to 
ūdenī. Jo dziļāk 

tu to gremdēsi, jo 
dziļāk iegrims 

korķis.

Kāpēc?
Saspiestais gaiss 
glāzē izspiež no 
tās ūdeni. Tāpēc 

ūdens līmenis 
zem glāzes 

krītas, bet ap to 
-  ceļas.

n£ e> mārīte !"

v'ņai aizrāda m vabo,e/" 

J ^ o g a ta v p iu s ie s  ? »

Izstiep rokas ^  
pirkstus un J 
vidējo noliec ' 

uz leju.

N e t ic a m i !

Ar otru roku 
iekustini pirksta

b
galu. Tas 
šūposies šurpu 
turpu kā diegā 
iekārts.



Vērtīgas lietiņas -  paša rociņām

C e La MVIRA N O s ltp U M S

Četratā jūs varat pacelt cilvēku ar 
rādītājpirkstiem. Šajā aizraujošajā trikā 
jāpiedalās 5 draugiem vai draudzenēm.

Smagākais no jums, 
sauksim viņu par 
Ceļamvīru, nostājas 
uz grāmatam, 
kā parādīts 
attēlā, un
saliec rokas elkoņos.

Stundu laikā aizmest draugam vēstulīti 
nav nemaz tik  viegli, ar šī trika palīdzību 

tas būs vienkāršāk: tenisa bumbiņā 
izdari iegriezumu -  un tavs lidojošais 

ziņnesis gatavs! Pa spraugu iebāz zīmīti. 
Tagad tu vari to  aizmest precīzāk arī no

lielāka

Pārējie nostājas blakus un paliek 
rādītā jpirkstus zem Ceļamvīra 

pēdām un elkoņiem.
. l /

"Novietot tāleri stāvus nav joka lieta. Man nekādi 
neizdodas!" apgalvo vecais blēdis Knaps Makdaks. 

"Tīrais nieks!" paziņo Tiks, Tīks un Triks.
"Mēs varēsim!"

"Labi," saka Knaps. "Par katru 
stāvus novietoto tāleri jūs no 

manis saņemsiet 10 kreicerus."

Un viltīgais Knaps aukstasinīgi noskatās, kā viņa mazie 
radinieki saliek sūri grūti pelnītos tālerus.

Ceļamvīram spēcīgi jāizelpo. Četri cēlāji 
izdara 3 dziļus elpas vilcienus. Pēc trešās 

ieelpas visi četri vienlaicīgi virza 
rādītā jp irkstus augšup, un notiek brīnums: 

Ceļamvīrs paceļas augšup!

Kāds tad ir Ceļam vīra noslēpums?
Īstenībā -  nekāds! Vispirms -  svars tiek 

sadalīts uz četriem cēlājiem. Pieņemsim, ka 
Ceļamvīrs sver 40 kg, tādējādi katram jāceļ 
tikai 10 kg. Un, ja runājam par vienu pašu 

pirkstu, tam nav izšķirošas nozīmes, jo cilvēks 
ar rādītājpirkstu spēj pacelt gandrīz tikpat 

daudz kā ar visu roku.

Tiklīdz Tiks, Tīks un Triks uzdevumu ir veikuši, 
Makdaks savāc tālerus un to  vietā par katru izsniedz 

10 kreicerus -  tieši to  viņš bija solījis izdarīt!

Aiz Dakburgas robežām šo spēlīti, protams, spēlē ar vietējiem 
norēķinu līdzekļiem, piemēram, ar 1 lata un 10 santīmu monētām.



Parbaudīsim 
jauno formulu! Akhmm! 

HokeidĻ pokeidī, trill! 
Lai sjs putniņš 

klutu zils!

, jx 

. TTT: D gpio*

K O S M O S AIER fA 'R O JV A V I

Nu labi, sarkans arī 
nav slikti!

Bet kur tas der? 
Garlaicīgi burties 

vienai pašai.

KajDteini Zork! 
Ekrana redzama 
planēta Zeme!

Ne, man vajag publiku!
Kas brinasjDar maniem trikiem! 

Vai tas butu daudz prasīts? y
Nepavisam! Luk, 
kas tur nak! -



Lieliski, seržant 
Kaksi] Organizējiet 

izluku grupu! >

Ko? Vai tad mes tūlīt 
. neuzbruksim?

Protams, ne! Kas zina, kadi 
zemiski triki šiem uz Zemes 

padoma! Mums jabut 
piesardzīgiem!

Paļaujies uz mani, 
kapteini Zork! Mes 

varēsim droši 
i  — uzbrukt! *

Vispirms tu ar diviem 
palīgiem izlūkosi Zemes 

aizsargsistemas!

Kas? 
Kas ta par 

s ka n u ? -

£ -
2S5Ļ.

No tas puses! Es Ak, debess! i
Ko jus te m e k le ja t? / ^



Nāciet man līdzi, kosmosa 
viesi! Paradīšu ļums savu

V  Zemes iecirkni! ^

' „ Hmm! _ 
v Šķiet, es jus 
N ^a p ro tu ļ^ -

Esmu seržants Kaksis 
no Alfa Kentaura sistēmas!

Gribu uzbru... apmeklet
V jusu skaisto planētu! y

Turpinājums 30. Ipp. 28



Uz Zemes mes pārtiku 
pec ēšanas nomazgajam!

Tulrt viss bus 
kartība!

Es tev radīšu! Impērijas 
Kosmiskas armijas seržants Kaksis 

nav nekāds smieklu lauks!
PRRRR! Tu 

laikam par mani 
ņirgājies!

Nu, protams!_ V  
Varbūt varu p a ra d īt/ 
v vel kadu jo k u ? ^  ;

Vai skaidrs?.

Cik grūti 
audzinams 

bērns!



Pagaidi !_Es tev 
palīdzēšu! ^

deviņi meneši! 
Monstrs!

Un tad Impērijas Kosmosa 
Armadas uzbrukums sagraus 
šo smiekla pasaulīti! Ha! Ha!



Vai, ja! Skriesim prom 
no šīs saules sistēmas!

' Ja jau iezem iešiem ir 
šadas šausmīgas spējas 
y nav ko domāt par 

invāziju!

Lenak, mazo_draudziņ! 
Man netīk berneļi, kas 
ar bīstamam mantam 

rotalajas! , ^

V iņa „. pārvērtā mar 
supērkuper 
par... kaut

ko tur gausties! 
Es vismaz drusku 

pakavēju laiku, 
jacer2ka vini 
neparbijas!

Ne! Jus, lēdija Mīma, 
šodien mums visiem 
loti palīdzejat!



Luk, kas!
Mana mašīna saplīsa.

Vai tu nevaretu mani izvadat 
pa veikaliem?

Cau, saulīt! Sīkie teica, ka 
man uz vietas jabrauc šurp! Kas noticis?

P3033y

B_-bet pusfināls? 
Radīs Dakburaas 
superboulingu[To 
nevar laist garam!

Protams! Tikai tu pats 
izveliesJ ko laist garam 

Spēli vai mani?
Labi! Te ir saraksts, 
kurp man gribētos 

braukt!

Lec iekša! 
Kurp vispirms?



№ №

PRRi

Hrrrvaimanu vai! 
Riņķoju ap kvartalu, 

m ieģšjau nak! Kad reiz 
naks Deizija!!?

Labak maksajiet,kam ēr auto nav aizvilkts! 
Un brauciet projām, pirms neesmu uzlicis 

______________ jaunu sodu!

Ak ta? Tad tas peksņi izauga 
jus sakat? Labs iemesls, 

jaunais cilvēk!

Koo!!? 
Kadapstajos, 

šeit taaa nebija!

APSTĀTUS

U N  JO  S IV IŠ KI

STĀVĒT STINGRI

AIZLIEGTS!

DCZj



Ne tik drīz - Nu re! Nemaz nebija ilgi, vai ne! 
Tagad brauksim uz cepuru veikalu, 

Gudrums Grauzis mani gaida

Nebūs ilgi

S |P y R E S
Te vismaz 

var piestāt!

Atkal jus? Šoreiz neizdosies mani sodīt, 
re, kur skaitītajs! vr

Ja, ja, redzu

Bet, ja laiks beidzies

Ak, nac taču, Deizij! Nu jau visas ir 
tt—̂  piemerītas! r -— n -

Nac šurp!
Ilgāk nedrīkst stavet!

' 1’W 7 H 7 1  A T '

Šīs spalvas vienkārši 
apgaro jusu seju, jaunkundzi

Ak tu skāde! 
Nekas, iemetīšu 
—īvei sīknaudu!

Piedodiet! Šaja zona 
jamaksa ar vienu reizi 

Tada aparatūra!

Labi! Brauksim taču, Donald! Es neko



Donald, pasteidzjes! Samaksa un miers! 
Es nokavēšu pusdienas!

Hršššš!

Tu smejies! Šodien mani 
sodītu pat par apstašanos
------------ Y pie sarkanas

gaismas!

Tavas pusdienas klus par vakariņam 
kamēr atradīsim stāvvietu!

Izlaid mani tepat!

Nu re! Nekādu aizliegumu

Ak, jus būsiet saticis kadu no 
maniem trīs brajiem! Mes visi 

\ e s a m  inspektori! ) Z l

KoM? Atkal tu!!? 
Tu mani izseko!!?

Jums gan 
majas iet jautri!



Koooo? Protams, es 
varu stavet! Te nav ne 

zīmju, ne dzeltenas līnijas 
Nekur es nebraukšu!

HIKKÜ

Kur mans auto!!? Es taču teicu -  
nelieciet auto tur, kur 
celtnieki ber smiltis!

Jums ta, šķiet, 
nav pirmā reize

RRRRR!

Un k: ka l-lai to 
dabu lauka? Es varētu par 20 dolāriem 

tev aizdot Dakburgas 
ceļu dajas lāpstiņu!



Daudz velak -

Nekada 
pludmale es 

nebiju!

Donaldi! Ka tu drīkstēji pamest mani 
n pats izklaidēties pludmale!!?

Ta ir vajašana!



Kad es beigšu, 
jus būsiet inspektoru 

kotletes!

Stāt! 
Spārnus augša!

Labi nostrādāts!
Vai kads prot atsiet mezglus?

Arestejiet mani! 
Neterejiet velti laiku!



Arestet tevi, puis? Par ko? Tu esi 
Dakburgas varonis! Apsveicu!

Tu noķēri brāļus Konusus! Viņi tēloja inspektorus ar viltotam
soda kvītīm!

Ak, mans varoni!
Parasti jau visj samaksa! 

Bet tu aizturēji biežus! 
Droši vien tevi gaida 

balva!

Man ir tev viena 
balva, Donald! Redzi, 

ko man iedeva Gudrums!

Biļetes?Mazliet velak Tu gribēji redzet pusfinālu 
televizorā? Varbūt labak ej un 

noskaties finālu dzīvaja!

Jahuuuuu!
Šādas kvītis es labprat krāju

Nu redzi, dodot citiem 
pats var dabūt, vai ne?'

S f\  1 T>>



Mazo Vilcēn! Urrrr! 
Nac, padod roku! 

Man ir tik slikti! Redzu, tet! 
Kas tev noticis?

. u ^  a -.

-'A

Nekas, tet!
Mazs strīds ar 
Laci Bomi par 
vienu no viņa 

zosīm!

Cepts cālis! 
Ak, vilku vilki! 

Viss beidzas labi!
Esmu tev sagadajis 
s. šo to vieta!

T am jr ligzda 
Kerceju klintīs! Šķiet, viņš 

lido ciemos 
pie mums!





Pa ceļam A h a -  
pie viena 

tikšu gala ar 
musu spalvoto 

draudziņu!

Es noskriešu 
gar Lača maju!

HARRRRR!

Es tam cāļu zaglim 
paradīšu īsto vietu! In r  n / I

P f e H llOļfļ
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i ' A i n j S
Bio-mājas pele
M ik ijs  p ie te ic ie s  
p ie d a līt ie s  kādā 
fa n ta s t is k ā  
z in ā tn is k ā  

S e ksp e rim e n tā . Kā 
f  t a s  b ū tu  be idz ies, ja  

p a r M ik ija  labāko 
d ra u g u  n e k ļū tu
d a to rs ,  nav z in ā m s , nav z in ā m s

Jumis

® P O IJA L 9 S  PAK©
Ārkārtīgi maza pīle 
/1. un 2. daļa/
D o na lds  apm ekle  
e tn o lo ģ ija s  m uzeju un 
a tk lā j burvju  a m u le tu s  
K āds  no t ie m  D ona lda  
acu p riekšā  s a p līs t,  un d rīz  vien nabags  
pam ana , ka s a ra u ja s  jo  d ie n as , jo  m a zā k s ..

-rivocis iChJAPŠ
Pietura "Knaps Dūdotājs"
M akdaka  kungs no lem j p a rā d ī t  pī]u 
zēniem  savu lepnum u — dze lzce ļu , p a r 
kura  p re z id e n tu  v iņš  k ļuv is  n e a tm in a m o s  
la ikos . Un la b ā ka is  pa līgs  v iņam  k ļū s t  -  
p a ra s ta s  s k o tu  d ū d a s ,

PARAKSTĪTAI u 
LOTERIJAS 

LAIMĪGIE I*

a d J j u

(ak, biēņas un nieki, p ro tam s!)


