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Skaties, tēvoci Donald! 
Re, kur iet dižais aktieris 

Snaksts Grando!
Starp daudzajiem 
atpūtniekiem burvīgaja 
Palmu pludmale ir ari 
Donalds Daks un vina 
krustdēli.

vv '/vvoc

Gribu viņa 
autogrāfu!

Ohoo! Snaksts Grando! 
Gribu vfnu redzet!

Neuztraucies,_tevoc! 
Redz, kur iet vel viena 
slavenība -  Džeina 

Beibfīlda!

Tulkojis Andris Akmentiņš



Beidz grūstīties, tu 
plēvspārni! >§1

Džeina Beibfīlda! 
Man jadabu viņas 
'^ a u to g rā fs ! j

Un princese 
' Lase! )Skat! Skat! Princis 

Lietuspods! <

Un slavenais bokseris 
Rokijs KlinšgrauzisiTualete tikko iegaja 

^  Garimurs\ ^ j —

Mes 
paļidzesim 

tēvocim 
Donaldam 

atrast slavu!

Blēņas atkal! 
Tu tikai nee§i 
mēģinājis klut 

slavens, jāatrod 
pareiza pieeja!

...ļa vien es
nebutu Donalds 

Daks, kurš 
vienmer ir 

ticis...

Nezinu gan!
Ja zinātu, noteikti 
palīdzētu tēvocim 

Donaldam!

Tada nu reiz ir mana 
daba, zeni! Daži cilvēki r 
piedzimst ka pilnīgas 

nulles! j/ li

1 Blenas!
Tu vari but tikpat 

slavens ka 
jebkurš...

Ha! Palīdzība man neko nepalīdzes! Es nespeju 
but slavens, lai vai kaInteresanti^ kas 

nosaka, tieši kuri 
cilvēki klust par 

slaveriībam!
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Hrrr!
Kratļes
projam!

Mister Grando, _ \( 
vai drīkst jums pajautatTy

Protams, _ 
kadam bagat- 
niekam tas ir 

jaredz!

Tas ir tik viegli! Tūlīt atklas jaunu golfa 
laukumu, tur bus pilns ar bagātniekiem un 
__^ . r e p o r t ie r ie m !____________ -

GOLFA KAUSS!

OALMPUT^
TRASE

Drīz vien Cik lieliska iespeja Donaldam! 
Viņš var veikt vispamatīgako 

pirmo sitienu vēsturē!

Pajautasim kadai 
slavenībai, ka tas

cariûc I

Kāds bija jusu pirmais 
pakapiens slavas cela?

Nu, es... es 
spēlēju golfu un 

iesitu ar vienu 
sitienu.

Ne, protams! Bagats_prod_ucents to 
redzeja un bija tada sajūsma, “ “  

ka iztaisīja no manis 
ekrāna 

zvaigzni!



Taču ta atsitas pret palmu, 
pret klinti, un tad...

OhlOh!
Bumba

nogriezās!

Ta izlidoja caur nomales 
zālienu un iekrita bedrīte!

Hei! Redzejat!
Es iesitu ar pirmo!

Tēvocis Donalds ir 
uz īsta ceļa!

AK piedodiet, Dak! 
Es neskatījos!

Pat 
TV kameras 

bija pagrieztas 
uz otru

Neviens!Vai vismaz 
kads skatījas?

Ak, tēvoci Donald! Ta bija 
tikai maza ķibele!

Būšu uzsitis mirkļi, kad visi 
pagriežas .la i redzetu, ka paiet 

garam Brigita van Durina!

Nu, zeni, vai es 
neteicu? i

Nakamreiz_ 
veiksies labak!
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Re, kur iet Tallins de Sats. 
slavenais vesternu 

aktieris! *__ Pajautasim, 
ka viņš kļuva 

slavens!

Es biju tukša vieta pirms tam un slaistījos 
pa cirka laukumu, kad kads treneris r  

paludza mani kāpt kamieļa 
___ mugura! _

Kamielis metas begt kopa ar mani 
tieši pa pilsētas galveno ielu!

Un bagats producents 
redzeja tevi?

Protams! Un viņš bijatik aizkustināts, ka
padarīja mani pār ekrana -------  -----

zvaigzni! r— Paldies^ 
v___________ __ __j  W misterSat!

Mums ir vel viens gājiens, ka 
uzsākt ceļu uz slavu, 

tēvoci Donald!
Un tas ir viegls, 
jo tepat uz ielas 
miņajas viens 

kamielis!

- y > 7 L J ~ 0  f r s . i

Sis kamjelis atvests 
uz pilsētas Riesta 

Festivālu!

Tur
vajadzīgs

žokejs!

Ei! 
Tas nav 

droši!

Musu tevocis_ 
Donalds labprat 
kļutu par jusu 

kamieļa žokeju!

Mums ir vajadzīgs pa
viegls žokejs ar skalu 
rīkli, bet brīdinu tev i,, 

puis.kamieliem ir 
nelaga iedaba!

riesta

FESTIVĀLS
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Pec vienas 
stundas -

!  " j î ÿ

Viņš aizjaj.)
vPalmu pludmale pilna ar 

'producentiem, tēvoci Donaldu \  
noteikti ieveros! )

Vai kamielis 
metas begt

gluži ka toreiz 
' ar Tallinu 
v de Satu?

Kas_ notika, 
tēvoci 

Donald?

Protams!

Nenokariet degunus! 
Tieši ta jus kfusiet 

par peleko ] 
masu! J

Nu ja, šķiet, ka 
tas, kas noder citiem 

tēvocim Donaldam 
nepalīdzes! r- -

Bet vai viņš bega pa pilsētu, kura čum un 
mudž bagati producenti? Ne!!! Tas nojoņoja 

divas jūdzes pa neapdzīvotāko kanjonu 
k— 7 visa valstī! f  ^



Puiši, es izgudroju sistēmu, kura cilve- ļ 
kiem lava raudzīties uz manj no lejasļ/

Es sedeju ļ 
uz karogkata! J

■Jf I Jn kas tad |Un kas 
notika? J

Ļaudis ieveleja mani senata! Vini jau bija 
pieraduši, ka es 

augstu sēžu!

Ak tu, riebīgais dzeni, laidies projām! 
Man janosež savs slavas laiks līdz galam 

bez visādu ākstu iejaukšanas! ī
v

Un ta Vai tiešam slavas 
vērts ta mocīti«

Es pasaukšu operatoru no 
Nacionalajam Ziņām!Es pasaukšu 

Vakarpalmu Zinu 
fotogrāfu!

^  Es atnesīšu kādu 
spilvenuj Varbūt 

tēvocim tur janosež 
ļoti ilgi! p-^

Un kas tas...? 
(Jikkk! Kehē! 

Hrmpf!)



Kur tad ir 
tavs tēvocis, 

puis? r~
Vēlāk Tēvoci Donald, 

turies! Es atradu 
ziņu reportieri!

_ Saimniec! Vai tiešām jums 
jadedzina draza, ja vējš pūš 

-m a n u  pusi? r
JZT-------: l -

zeme,

Ja vien Brīvāns ir izcietis 
mazumiņu šada rugtuma, 
viņš ir pelnījis slavu!

Luk, tevoc, kur aiziet tava 
vienīga iespeja paradīties ) \  

pasauleiļ^_____ ^

^ "\ Esmu slims!
\ Es nepanesu

M p l P  , dumus, Tik!

Nekas, dumi jau izklīduši! 
Rāpies vien_ atpakaļ! 
Luk, kur nak Triksi

Prom, malkascirtej! 
Es jau tevi reiz 

brīdināju!



Nesteidzini mani, puis! 
Es uzlādēšu kameru!Mans tēvocis ļr  l 

karogkata^ala,^/



Pasaule zemaka 
karogmasta tupētājs!

Puis, tu klusi 
—-r slavens! -—

Mijjoniem ļaužu 
redzes tavu attēlu 

Smalkajas r  
Zinās! I

Tēvoci 
Donald,tev 

izdevās!
Tavu vardu 
zinās ikviens!

Varbūt man nebija taisnība, zeni! 
Varbūt es neesmu tukša vieta, 

galu gala! i—

Vai pat par 
prezidentu!Beidzot tev 

izdevās!
Labs sakums, lai kļutu 

par kinozvaigzni vai 
senatoru, tevoc!

Viņ[ sajaukuši 
vārdus!

Re, kur Girando! 
Es redzu Šņakstu 

Grando!

Nez, 
kas gan nosaka, 
tieši kuri cilvēki 
klust slaveni?

kas^an tas 
varētu but?
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Vai tas nav jauki... redzet, 
ka filmē jauno seriālu ar Glabejodu 
Viņš vienmer ir bijis mans varonis!

piespiest odus mani 
i, lai pārvērstos par 
tadu ka viņš!

centos i 
sakosi

REŽISORS

Es saprotu... man nebija 
bezsvara zabaku! Tādus

nemaz toreiz ________
netirgoja!

Es pat centos staigat_ 
pa griestiem, bet vienmer 

kritu zeme uz galvas!

Ceru, tu nemeģinaji 
lidot un kost 
cilvekiem!

Protams, ne! Pat Glabejods nevar 
palidot bez sava kostīma!

_ Protams, nevareju! 
Citad[es butu tikpat slavens 
kā Glabejods! Eh, dažreiz tu 

neko nesajedz!

Nesāc nu stāstīt, 
ka tu nevareji tikt 
galaar tērauda 

plāksnēm!

Es uztaisīju 
sev raķeti no 
plastmasas 

pudeles!
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Tajau man likās! Es neesmu 
muļķis! Es tikai domāju, ka viņš ir 

ļoti labs aktieris!

Tad tapec 
es kritu uz 

galvas!

Glabejods arī netika gala ar 
tērauda mašīnu! Šī ir tikai 

no kartona!

[ Bet kā tu nesaproti? 
Giabejods nevar patiesība 

izdarīt šos trikus! Tie ir 
tikai specefekti!

-------—----- 'Nesaprotu, Ja tas ir kads briv-nepratigs
tepat viņš bija! kaskadieris, kurš grib piedalīties 

Nezinu, kurp gan viņš filma, man tādus nevajag! Un 
devas! ' 1  tev nav vajadzīgās sejas!

Eu!_Tas tak nav 
Glabejoda paraksts! 

Kas ir sis Lorenss 
Bragmans? —*  /ro-afl

Drīz vien -

Glabejod, _es saprotu 
ka jūs nemakat lidot, 

tomēr esmu liels jusu 
cienītājs! Vai varētu 

autografu?

Protams!_Paldies jums! 
Daži cilvēki tomēr spej 

saprast, ko nozīme 
tēlot kukaini!

Tas ir aktieris, kurš spele 
Glabejodu! Un kaskadieri 
taisa bīstamus trikus vina 

vieta. Skaties... re, kur 
viņu tērpi!

Tas ir 
polsterets! Tapec ikviens, kurš ir 

mazaks auguma, var izskatīties 
ka Lorenss Bragmans! Režisors 

tev to paskaidros!
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Ak ne! Trakais!_ 
Grib mani nolaupīt, 
jo esmujoti slavens 

režisors!

Sprukst! Ko tu 
___ _ dari?!

Tas neesmu 
es! Es tikai... 

hik! A

Hei! Vaigaismu tu 
nodzēsi, Sprukst?!

Lūdzu, nedari man pari! _
Es nemaz neesmu tik ģeniāls!

Ei! Tu_nedrīksti 
iet lauka šada... hik!

Palīga! J_us esat nolaupījuši 
nepareizo viru! Es pat piena paku 

nemāku attaisīt!

Ķeriet to_pelenu! Viņš ir vienabanda ar 
delieti, kurš nozaga Glabejoda 

-7-------------------------- kostīmu!

'  Ak nē! Kam gan_ p -  ļn 
1 vajadzīgs nolaupīt k; Cvv
V Sprukstu?! J  )y\A

POLIGLUMA STUDIJA

Un man nav mašīnas! 
Kas tur... Ahā!



Un drīz vien

------------- Ak ta! Mes panaksim
viņus! Kad piebrauksim klat, es gribu,

_____lai tu lec iekša
mašīna!

Un jums viss bus janofilme 
lai ir ko paradīt policijai!

Žigli! Mums vel ir 
Glabejoda

. mocitis! .
'  Nenāk ne 

'  prata! Esmu 
operators, nevis
V kaskadieris! .

Paklau! Es esmu režisors! 
Es te pavēlēšu! Ak ne! 

Nepareiza poga!
Palūkosim, viena no Glabejoda 

filmām ar šim pogām varēja iedarbinat 
turbodzineju! Mēģināts nav zaudēts!

_ Aaaaa! 
Tūlīt apstajies!

Ha! Kurš gan zina, ka Glabējoda 
mocītis var braukt arī bez riepām!

BANG!

Ak vai! Pat mans 
vecais auto iet atrak!Tu varbūt esi operators, bet 

es esmu režisors, un tev bus 
jalec taja mašīna!

Mesatraujamies 
no Glabejoda auto! 
Vai tik es neesmu 

labs šoferis?



Ak vai! Bušu sajaucis Glabejoda
------ 7  superauto ar Lapseņu

/  Smidzinašanas 
f c r j v  t ra k to ru !___ _

Protams! Atcerejos! 
Tas ir šis taustiņš!

Butu labak 
vispirms pats 

paostījis!

Tikmēr -  ?
__________________J  Protams, ne! Neesam taču

_ | muļķi! Ja mes tevi pagrūdīsim 
Ludzu negrūdiet V tu aizlidosi projām! 

mani zeme no klints! _____________  -

Un,Ja lidosi projām 
mes tevi atvilksim 

atpakaļ!

Japec mes tevi 
turēsim aiz auklas un 
tikai tad nogrūdīsim!

Mes gribam, 
lai tu nolaidies leja, 

apstadini to un cauršauj 
bruņas ar savu lielisko 

raketi! j

Bet kapec jūs 
gribat mani grūst?!

Redzi ceļu tur, 
lejā? Tur tūlīt brauks 
bruņota mašīna ar 

dargakmeniem!

Bet es nemāku lidot! Un lieliskā rakete 
nav nekada raķete! Tad jau vieglāk to 
varētu izdarīt ar plastmasas pudeli!



ļ Galu gala, es neesmu 
Glabejods! Un pat isjais 
Glabeiods to nevaretu 
paveikt! Jo pat īstais
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Neklausies viņus! Esesmu 
režisors! Tev ir janofilme 

viss!

Labak noliec kameru 
zeme, vai arī es šaušu!

Ei tu, Glabejoda tērpa, pagriezies! 
Tas atvieglos darbu policijai!

Vaj esmu dzivs?_ 
Vai jus to man sakat?

Uzmanies! Tu vari izdurt acis cilvekiem! Nu tad -  rokas augša!

7 Dīvaini! > 
I Arī mana vec
mamma ta mēdza 
[ teikt par manu , 
\  plastmasas /  

pudelīti! y / i

Hmm! Tu uzskatam]
/ j  neesi nekāds 

Glabejods!

Ak ta? Es jau saku 
šaubīties par to, 

kas es īsti 
v esmu! ^

Ko?
Viņš nav?

Ai, kads viltnieks!

Spru’kstfTu tacu 
esi labs puisis!



^ ^ N e e !  Es taču teicu -  sarkano pogu nespiest!

Gatavs! Nezinu, kas šeit 
īsti notika, bet kadri izdevās 

loti interesanti! J

Ak, dargais Mikij! 
Ari viņš ir mazliet 

sajucis!

Nu, ja jūsapsolat uzvesties 
kārtīgi, Glabejods jūs atri 

aizvizinas līdz policijai sava 
superauto! ___

Pec dažiem menešiem Mazliet velak

G LĀBĒJO D S  
LIDO  A T K A L

o O o O o Ô c d

URRRĀ!
Cik laipni, ka 
fžisors ielūdza 

arī mus! Tas ir tikai 
godīgi! 

Tu tacu ari 
piedalies!

Pec filmas
Ja, tu biji laba forma! 

Bet ka tev patļka 
filma kopuma?

Nebija nemaz slikta! 
-----------------

Man likas drusku muļķīgi, 
ka bieži noticēja Glabejoda 

esamībai. Neviens taču 
nav tik dumjš!

j p 5
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Esmu izsalcis. Mazais Vilcēn! 
Un tikko apēdu brokastis!

Kas mums bus 
vakariņas?

Pats
labakais!

1

Smaržīga 
ķirbju zupas 

merce!

Zupa?! Atkal?!
Tu velies, lai tav§ 
tētuks mirst bada 
«— no putrām?

Tev vajadzētu man palīdzēt, lai 
saaaaatu kaut ko pieklājīgu! 

Mazu cuciņu, piemeraml

Bet tu tupi_pie gramatam 
un tere laiku! Mūsdienas ja- 

but izglītotam
lai fiktu uz 
priekšu!

Izglītība?!^
Baaaa!



Neesmu veltījis 
savai izglītībai nevienu 

dienuflln paskaties 
v — v uz mani! >

Sevi izveidoju 
pats...

=======

Ka grieķi paslepas koka zirga un 
pasniedza to ka davanu!/ Bet tomēr,

I ko tu tik svarīgu
K l o o i 9 l

Un ta iekļuva 
Trojas mūros! Hmmm... Izglītība varbūt 

nav tik sūkta lieta!

Davana
saki?!

Jaatrod kaut kas cits! 
Tik liels, laļes varu tur 

paslepties!

Taču gan jau  tas 
Praktiskais Sivens arī 
lasa gramatas! Tūlīt 
nojautis briesmas!



Metajas pa 
kajam!

m jf Taču pietiekami mazs 
K v  lai ietu cauri durvīm! To man tik 

vajag!

Stulba
kaste!

Sveiks. 
Lielais! 

Kas tas?

Miera davana!
Mazajiem,saldajiem 
— 3 ^  siventiniem!

Mierinājums par 
visam reizem, kad 
centos tos apēst!

Vēlāk Jas ir 
brīnišķīgi! 

Taču ir viens 
“bet” !

Cik labi, ka es paņemu 
tieši šo kasti!

Vai tad siventiniem 
nav...?!

Kur tu ņemsi 
elektrību?

Davatam
zirgam...?!

Hmmm...
Davatam zirgam 

zobos neškatēGan iztiks, Mazo Vilk! 
Zinu, ko viņi pateiks!

TROIAS
ZIRGS

Turpinājums 30. Ipp



Drīz
vien

Jacer.ka viņi 
nemanīja mani 
v nakam!

Es atvēršu!

Labi, ka tu atskrejijjn 
brīdināji. Mazais Vilcēn! 

Tieši ta ari ir! ___

Cik laipni no viņa 
puses! Mes parak 

slikti par viņu 
domājām!

Skat, brāļi !_Davana 
\  no Liela Ļauna 

Vilka!

\ Un ar baterijam!
Mes varam to skatīties 
v kur vien gribam!

Skatīsimies mežā!

Meža!
Vai, ka man veicas!



Vai!! Davana 
no zila gaisa! 
Pilnīgi jauns 
televizors!

Khmm!
Ja tikai tas 
darbosies!

Tas man atgadina veco 
nosvilušo, kuru es tikko 

izaviedu kramu bedre!
Sis gan ir smagaks!

(Hū!) o i ^

Tad tas_ 
nevar but_ 

vecais! Slēdz 
iekša!



Skaņa ir, bet bildes nav!
Kas gan tur jauns!? 'oma ar galvu! 

Tas tak nav 
iesprausts!

BEIGAS
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Va! Tu tik paskaties!

Klassika!

24 cilindri, ekskluzīvs 
stils un jauda!

l A .

Lai nu kā tur 
būtu ar atzvel
tnēm, bet kur ir 

tēvocis Donalds?

Vajadzēja but 
majas jau pirms 

stundas!

Viņam taču nebūs 
uzkritis virsu kads 
vecs atzveltnis?

Fugatti
Bencs

noteikti ir 
dižakais 

auto!

Atzveltnes kā 
kariete, bet zerri 
vaka modernākā 

tehnika!



Lecies?! Laime kopa ar 
Deiziju, jacer! Es taču 

uzvarēju loterija!

Ko tad tu dabūji? 
Puķu pušķi? Ne, daudz 

labāk!
Apmaksatu ekskursiju 

uz Dakburgas ostu?
Hmnnnn! 

Cik prasti!

Va! Izskatos,it ka tas 
iet uz 200 jūdzēm ari tad 
, ja stav uz vietas! r

JaunSj 
mirdzoss 

Fugatti Bencs! 
Luk, kas!



Nākamajā 
diena -

Pec daudzam 
dienam -

Zeni! Tēvocis Donalds 
mīl šo mašīnu no 

l  visas sirds!

Ko viņš dara tagad?

To viņam 
nevar 

pārmest!
Viņš pārklāj 
auto ar vien

padsmito 
lakas kārtiņu!

Pec vairak neka 
daudzam dienam Mašīnas ir ka šķirnes kumeļi! 

Neviens tos nedzen apkart kūtij, 
. bet rīko īpašas izjādes!

Neticami, bet viņš 
tīra jaunas mašīnas 

spieķus ar zobu 
birstīti!

Tēvoci Donald! 
Tu dari ar auto 
visu ko, vienīgi 

nebrauc!Un visu laiku murmina: 
“Pulēšana dara brīnu
mus!” Nu gluži ka 

sajucis!

Rit es ar Deiziiu izmetīšu 
kādu apli pa Dakburgas 

atrumceļu! Jas bus 
liktenīgi!

Betvispirms man 
jaatrod šalle!

Ji! Paga, lai tik 
Deizija ierauga, 
ka es piebraucu! 
Šodien es viņu 
kartīgjpavizi- 

v  nasu! >

Tujzskaties ta, 
it ka trauktos ar _ 

200 judzem stunda!

Nakamaja rīta
Tēvoci Donald!

Stāvot uz 
vietas!



Bet priekšniek! Ka
var sodīt par atruma 
parsniegsanu, ja es 

stāvu uz vietas?!

Pec
dažam sekundem

Ja, bet izskatasjt ka tu
brauktu ar 200 judzem 

stunda!

Un mašīna ir nedroša 
stāvoklī, ja vien kādreiz, 

ir bijis citādi!

Bet dzineļs nav 
pat ieslegts!

Pirmais sods par atruma parsniegsa
nu, stāvot ielas mala. bet otrs -  par 

acīmredzami nearošas ^  
mašīnas vadīšanu'______ J  !



Turies, Deizij! No ši 
brauciena atkarīgas 

musu dzīvības!

Ak, Donald! Tas 
ir tik satraucoši!

DAKBURGAS
MAĢISTRĀLE

Drīz vien 
sodi šķiet tikai 
ļaunas atminas -

..tukšgaita sasniedz 
200 jūdzes stunda!

Viegli atlaižot 
bremzes pedāli

Mes varam mierīgi 
ielikt otraja atruma!



Donald, tu zini, 
ka izklaidēt meiteni!

Tas man rakstura!
Es zinu lietam vērtību! 

Es... akmansdies!
Kas tas?i<

Es neko nedzirdu, Donald! 
Kapec tu apstajies?

Luk, veļ viena kvīts! 
Labak nokārto braukšanas 
drošības sertifikātu, pirms^ 

brauc vel kaut soli.

Ko tu tur staipies, pile? 
Likumus tujau šodien esi 
pārkāpis! Tu nevari vadīt 

nedrošu mašīnu! Es 
izsaukšu vilcēju!

Pec paris 
mirkļiem -

Nja. ontoloģiska sadegšanas tvertne ir 
kartība, un karburators jutās labi! Varbūt 

pieliet mazliet svaigumellas?

Sveiki!
Kavaru
palīdzēt?

Murd-murd-murd!

Bus labi, virsnieka 
kungs! Patiešam! 

Paldies!



Pec laiciņa Pārsteidzošs gadījums, 
Donald! Bet tu turejies 

tik braši!

Tas maksas tikai 
100 naudiņas, vel par 

sertifikātu... un ceļu 
iriodoklis, protams!

T
Bet ka lai to salabo, 
ja nekas nekait?!

Ne tik strauji, kungs! 
Es nevaru galvot par to, 
ko neesmu remontejis!

Es jau zināju! Es 
nojautu! Kāpēc gan 

es nezinātur



Šai pilei ir 
nedrošs auto!

Ta ir?

Viņs atsakas to 
parbaudīt!

ro mes vel 
redzesim!

Piedodiet, kundze! 
Ko gan tik burvīga 

būtne ka jus daraf ko
pa ar šo sprukstiņu?

Jus esat pelnījusi braukt 
īsta mašīna arjstu šoferi! 

Tadu ka es!

Uhhhh! Gulp! 
Khn! Dzinn!Ja uzvedisies labi, 

varēsi spiest sirēnu un 
_  taures!



Tev tiek atņemtas 
šofera tiesības! Tavas 
soda naudas unjzde- 
vumi kopa sastada 

10 000$.

y / S / / 7 '7Z Z 7

Tatad 10 000 dolaru vai 
tikpat dienu cietuma -  

v  izvelies!

Nē!
Mes nenemsim vis 
w  tavu čeku! J



Tēvoci Donald!Pagaidiet!

Mes nomaksajam 
tavu soda naudu!

Ar to pietiks^ kamēr 
tu neesi dabūjis atpa

kaļ savas tiesības!

Tikmēr tev bus 
uzticamu riteņu 

paris!

'/fes pārdevām Tas i r - tam  
zugatti vienīga- policistam!_ 
:am cilvēkam, viņš zina, ka 

kurš vaj to /likumīgi vadīt 
uzturēt! s \  šo auto! ,

Mums tikai biia 
jaatstaj arī tanies 
Deizijas talruņa 

s numurs! š

r DISNEY 7 997, Egmont Latv ija ; LV - 1081, Rīga p /k  30, tel. 468671, lic. N .000700994 , a /s  Preses Nams, 
Pas. N. E-pasts: redaKCija@ egmont.lv; WWW: h ttp :/ /w w w .egm on t.lv

Bet Jabakais, tevoc[ 
Donald, ka, samaksa- 
jot sodus, naudas 
nedaudz paliek

mailto:redaKCija@egmont.lv
http://www.egmont.lv


Un jūs sakāt, ka  ̂
katrs no viņiem te allaž 
^ darbojas viens? J

Vai tiešām es 
jums atgādinu 

zagli?____

Kad gāju prom, magneto^ 
fons joprojām atradās 

[ _____ uz galda!

3. dziedātājs Kurš?

Mūziko kungs, 
es dzirdēju, ka jums 

esot nozagts ļoti dārgs 
magnetofons!

Jā, Mikij, un es būtu ^  
ļoti pateicīgs, ja tu 

nekavējoties varētu ķerties pie 
šīs lietas izmeklēšanas! j j

SKAŅU

IERAKSTU

STUDIJA

'  Šodien ierakstu studijā strādājuši tikai trīs 
dziedātāji! Un nevienai personai, tā teikt, no malas 
nav iespējams šeit iekļūt. Tātad 
-  zaglis būs viens no trijiem!

(Un vai Tu 
zini, kurš?)

Jā gan, tacu es nezinu, kurs 
no viņiem šoreiz mēģinājis pēdē

jais.

Seit viņi ir mēģinājusi -  re, 
magnetofons stāvējis uz šī galda!

1. dziedātājs Pat domās 
neesmu gatavojies 

d rV  kaut ko zagt!

c d

2. dziedātājs

Nu, Mūziko kungs, 
man ir skaidrs, kurš no 

viņiem ir zaglis.



Mostieties! 
Jāuzkopj māja!

Mostieties, zēn i.. 
šodien būs jūsu 

dzimšanas dienas 
svinības!

Tiks nomazgās logus, Triks 
noslaucīs putekļus, Tiks izsūknēs 

------- — Jstabas, un es berzīšu!

Paldies, 
Herbert, 

nāciet iekšā!

r Daudz ^  
laimes dzimšanas 
s'>__dienā! >1"

F  T ā .. .
viss gatavs 

^ v viestām !

f  Sveiks, Y 
ļ  SilUj! I

r i

P ēc  d ivām  
stu n d ā m  - Uz redzi.. 

man ļoti 
patika 

viesības!Jf
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w j  Jrv -u zj £^AiC5 Lode
Donalds uzņemas jaunu darbu -  
u z tra uk tie s  tēvoča Knapa vietā! Un tā  

> nav joka  lie ta  -  a rī Suņapuikas ta ču  
""nesnauž, be t ilgo jas pēc Makdaka 
bagātībām . Un tā  nu Donalds bruņojas 
a r veselu lērumu spožu ideju...

'---— — ./V--—;

f̂ RUNO BEZBREMZE
Raugies uz priekšu!

Bruno darbnīca ir v isneiedomājamāko 
‘ izgudrojumu pārp ild īta ! Visa ir  daudz, 
t r ū k s t  vienīgi laika visam, bet, pag, 
šķ ie t, ka n up a t būs izgu d ro ts  ka u t kas, 
lai visu var pagūt...
> • » .. r~zsss

MIKUS Zagļu gods
Dakburgas policija i nepieciešama 
slaveno detektīvu  — Mikija un 
S p ruks ta  -  palīdzība, jo  jā  notver 

►kāds brīnumveikls zaglis, š ķ ie t, 
ka vienīgais paņēmiens te  būs...
Kuš! šo re iz  vēl par to  ne vārda!

______________ _ — ,----------------  ^ — --------- - "

^ G \ J L \ 5  Z 0 5 U L I 5
Lai dzīvo slinkums!

Velt sm agus akmeņus -  ta s  nu 
ka trā  ziņā nav Guļa Zosuļa 
5 irdsaicinājum s! Viņš naski 
izm anto  paņēmienu, kurš ļauj 

ļ gan vecmāmiņu Pleznīti nesadusm ot, gan 
ļa r ī  pašam krāšņi pa la iskoties...

------ ----- -

Nav laika gulēt
Ak kungs! -  Dona\dam  uzbrukusi 
šausm īga snaudulība.Tā ir t ik  
uzmācīga, ka viņam nākas p a t 
zaudē t darbu.,. E5et nelaimes sakne, kā izrādās, 
ir vienkārši ieilgusi garlaicība. Un ta d  nu 
Donalds nolemj m eklēt piedzīvojumus (ak 
kungs! -  t ie  a tka l nāk pār paša galvu!)...

------ ✓ -------------
—w '

0 %

(ak, blēņas un nieki, p ro tam s!)
/ \ ----------------  --A . ,. . . ■ ļ  • ļļ. ' .


