


Tuvojas Lieldienas, 
un Donalds, 
ka parasti, 
ir ķeza -

Sīs olas ar pārsteigumiem ir tieši tas, 
ko man vajag! Dodiet man divas! j

Mammu! 
Es arī gribu 
tas oliņas!

L1ELD1ENOLU
PĀRSTEIGUMI

ļP 95144

Nu labi, junior! 
Mes nopirksim___ 

tev oliņu!
Re! Leta plastmasas 

ola, tieši tas man 
vajadzīgs! Deizijai 

ļ tas patiks! 
iPasniegšu to viņai , 

šodien pie /  
V d k  pusdienu /  

rifĶ ri galda! /

( Darga kundze, 
dodiet man arī vienu 

burvīgo olu! __

Piedodiet, 
kungs! Es 

tikkopardevu 
pedejo!

Taču es varu pieņemt 
pasutjjumu, un mēs jums 

nosutīsim olu, kad bus 
pievedums!

Lieliski! Nosūtiet to 
Dejzijai Dakai! 
Luk, adrese!

Ja, šogad šis olas ir loti populārās! Rūpnīcai, kas 
tas ražo, ārkārtīgi vajadzīgi līgumdarbinieki, 

vini mekie paīiaus!

Palīgus? 
Kundze, tie ir 
burvju vardi!

Latviskojis Andris Akmentiņš



Pec paris 
pleznu 
vezieniem -

Te bus tava vieta! Tieši pie strēlēs! 
Sešpadsmit stundudienāļ Astoņas dienas



Ei, ta lente tak kustas navigi atri!

Olin bolin!
to tik ' 

astoņkajis 
paspētu!

Pacieties mirkli, lai atgustu 
tempu!

Aha! Jau labak! 
Tūlīt tikšu 

zeme!

Vī, paskat kā 
tas rauj! Ģēnijs

Tīrais nieks! 
Esmu ka radīts 

mehāniskām roku 
darbam!



Sveika, lellīt! 
Labas ziņas! Man ir 

darbs!
Lieliski! Lai satiktu Deiziju, laika pietiks!

Par pasutīto olu neko neteikšu!
—j-} Tas tik bus pārsteigums!

Ta ir manas 
vecvecvecmaminas!

Gribēju to y— 7 ^ r v  
piespraust < \  
Lieldienas, (J
bet kajiņa J \  o / ļ  
nolūzusi!

Ba! Nenozīmīgi draud]! 
Tas darbs man ir vajadzīgs!

salatus
saldaja

Ui! Bet man 
bļodiņu karsta 

ūdens un mazliet 
ketčupa!

Kad nozvana

Busdienu zvans, 
onalds pludo sviedros

Tev ir stunda 
pusdienām!

Ja kavesies, zaudēsi 
algu par šo dienu!

Burvīgi, Donald! 
Es ar tevi lepojos!

Vai gribat ko pasūtīt?
Es gribu 

garnelzupu un 
un siera kuku

Ta bus tomātu 
zupa! Manā 

daume! 
Kas tev tā 
par brošu?

Turpinājums 10. Ipp.



Es baidos, jūs nesapratāt... 7Ak ^  es| sTkstu|isļ 
7  Trīs dolāri! Tie ir griesti!



Ak, ka nāk miegs! Sis darbs tik nomācoši iedarbojas 
■— v uz intelektu!

_______ —  Juvelieris teica, ka
. h 1 / / L  broša esot 

-  C dārga!

P ie  konveijera 
strēlēs -



Vai traks! 
Pili ierava 
mašīna!

Ei, pīle, tu no kedes 
norāvies? Tu 
traks esi?

Atpakaļ! Nost no ceļa! 
Turiet! Izsledziet! Nu tik šķīdīs!

Palīga! Es 
nevarrrrr...Urk!

Apturiet
splurkt.

Ak, šausmas! Kas tad tas?

E.\4 ikko to 
aizveda a*

auto!

Kur palika pedeja 
olu krava? 

^  KUR?



Kas viegli nak, viegli iet! 
17 Man jaglabj dzīvība!
7 Sava!!! «

Man jadabu ta ola! 
Vienīga cerība 
noķert to auto! Pameti savu 

posteni?
Tu esi 

atlaists! Č

To tik ne! Auto uzņem ātrumu! 
__________  ' Es atpalieku

------------ } Prom ir!
Uz kuru pusi? 

Man atliek tikai 
meklet un minēt...

Pec 
sekun 
des -

^ēc bēdīgas 
stundas -

Piedod, draugs! 
E sja u  veicu visas 
eaades! Visas trīs!

Luk, adreses!

Ak! Pūu! Pārmeklēju ik stūrīti 
Dakbujgā! Paga, paga! 

Luk, te tas ir!

Hmm! Pirmā olu krava aizvesta 
uz davanu veikalu, kur biju šorīt! 

Kaut pie viņiem butu ta ola!
Uh! Tas olas jau izķertas! 
Var tikai cere i ka Deiziļas 

broša ir pārejās divas 
v__ _ kravas!

© ā v a ^ a s





Ho, ho, ho, mazie šņurkas! 
Esmu klat! Lieldienu

klauns! ,— -

Pe_dejais_ sūtījums nogādāts uz 
bērnudārzā Lieldienu 

svetkiem!

Tas tik bus joks! Labi 
gan, ka esmu meistars 

uz pārsteigumiem! Lieldienu
klauns?

Vai tu nolīgi 
Lieldienu klaunu?

Gribat mazu burvestību? _ 
Klau, meitenes un zeni, es Daradīšu

inme tril/’i i ar iiion



Kur, tavuprat, palika 
klauns/

Tikmēr Deizija nekad vairs ar mani nerunās! 
Cik nožēlojama nelaimes čupa es esmu! 

Vai gan var but vel sliktāk?Aķ,_es_ nelaimīgais! 
ie d e ja  ola, bet 

brošas nav!

Re! Tas ir tas 
klauns!

Žigli! Apturiet 
 ̂ viņu!

Pielūko, nepalaid 
vaļa! r

Ui, tie ir bērnu vecāki! 
Asinskāra paskata!





Hu-humm! 
Esmu iesedejusies 
uz vietas IJaaplido 

pilsēta!

SLOTU 
SKAPIS

D10072



Tikai viens 
trukumsvel ir 

šai pilsētai!
Tikmēr

Brīnums! 
Beidzot visi šoferi 

brauc kārtīgi!

Luk kur tas 
skrien!

P" Mīma n a k !X  
Uzmanību 

visiem šoferiem!.
Eh ! Re, visa _ 

satiksme saiet delī! 
Tas ir neciešami! Ta traka damīte 

ar saviem 
slotaskatiem!

OHOHO!AAAAĀH!



Izklaidējies
ja ?

Visas N 
vienības 
g a ta v īb a ! /

š v ū U K S !

Jus
pārsniedzāt

ātrumu!

Oho!
Pakaļdzīšanas!

Lieliski!

Redzēs, vai 
izsprukšu! Vīī ī ī ī !

ĀAARK!



Varbūt ar to 
viņiem pietiks!Likuma 

varda, stat!
Ta, ta_! Viņi 
neatkapjas!

To es ja u  
dzirdēju! 

He-he!
x iku m a varda 

apturiet!
Sargiet
galvu!

Augšup 
mana žiglĶeriet vinu!





Ka gan, 
bezatbildīga 

ragana T
Es negribeju, ka 

ta notiek! Es tūlīt 
-7 visu izlabošu! .

Abrakamanta! 
Kantante! À

Tad skaties!

Lūk, [aunā 
Atrumkatu rota!

Luk! Tas jums_ 
transporta vieta

Š V Ū K S

P_rotams_, žiglakais 
atrumkats palika 

pie manis! He, he!
AAARK!



Šogad balvu “Labakais 
draugs, kaimiņš un tevs” 

izcīnījis... Donalds Daks!

Nu labi, tu uzvarēji! 
Esmu pamodies!

Z l H h t N ļ

APMLL, APMULS

Bravo! Vins to godam pelnījis!



rsiîia

Kas noticis, Deiziji? 
Ir tikai pusseptiņi! 
Vai kāda ķeza?

Kapec neatveri durvis 
pati? Tev taču ir sava 
—  atslēga! -

Gribejuparliecinaties, vai tu zini 
kads šodien datums!

Tieši ta! Pirmais aprīlisIVaiatceries,
ko tu ar mani izstrādāji pern_____

šaja diena?! j ------------------------

Cik satraucoši! Kam an 
patīk baseina ballītes!Tu atsūtīji man 

ielugumu piedalīties 
peldbaseina ballīte 
pilsētas glaunakaja 
nama!

Atvaino, darga! Es rakstīju 
ielugumus, tur melnsuz balta 

__bija teikts -  vakartērpos!Ludzu, kundze! leluguma 
bija minets 

peldbaseins!



Tas ir mans darbs, Deizij! 
Es ierakstīju vardu baseins 
_  tava ieluguma!

Hehe! Г Hoho!Aprill, aprill! 
Hahahahahaha!

Bet
kapec??

Pagaidi vien! 
Gan tu vel 

pieminesi m
pirmo I 

aprīli iļC

P_rr! Nekad 
īve neesmu tā 
izmuļķota ka 

toreiz!

Ak vai! Viņa ir 
spējīga izdarīt 
ebko, lai 

=~iebtos!

Tevoc! 
Nac atri!

з noticis, zeni? 
pamanījat, ka 

laja liesmās?



Irtaču pirmais aprīlis! 
Mes dzirdējām, ko teica 

krustmāte Deizija!
Ja  bija vienkārši pretīga 

cūcība! Aprīļa joki parasti ir 
izsmalcināti un labi izplāno*

Laikam mana maza 
lekcija_par aprīli 

busļedar... 
aaaaak!

Piedod, mes to nezinājām, 
tevoc! Vai tu nevarētu vanna 

ielaist ūdeni?

Phuu! Tas nebija labs 
aprija joks!



Zeni, vai neesat 
izsalkuši?___

...nemaz 
uz mums 

nedusmo..
Paskat tik! Tēvocis 
^  Donalds... m r i Tad nāciet un 

saņemiet!

>  Nāciet nu, * 
^draugi! Brokastis 
K  galdā!

Es atzīstos, tas nebija sevišķi 
smalks joks -  hehel - ,  taču 

skats ir lielisks! mm

Fuu! Kads pretīgs 
jociņš! Prr! Tēvocis Donalds 

to vel nožēlos! ,

Diez vai zeni vel 
iribes ar mani naidotie§! 
aču no Deizijas gan vel 

var sagaidīt visu!



Va] ari jus 
zināt to, kas 
rman jenāca 

prata?

pec
minūtes

Atri! Džonis jau nāk!Re! Kaimiņu Džonis 
taisas izmest 

atkritumus! t

Drīz jau būs klat atkritumu mašīna! 
Jaiznes maisi uz ielas!

Apakša saplīsis! 
Ei, kas tad tas?

Maiss ir 
- ^ p ā r g r i e z t s

Velns!

Hmm!



Ei, mosties, kaimiņ, 
man tev pārsteigums!

Ceresim, ka tēvocim pārsteigums 
liksies gana smalks!

Prrj Ak ta tu man 
saksi? Še tev!

Tev tapat, 
kaimiņ!

Es saku? 
Nu labi! 

Rrr!
Tu pats saki, nožēlojama 

piles parodija!



Es noplucināšu gan to pīli 
gan viņas dārzu!

Pecpusdiena

Ei, zeni! 
Tas vairs nav 

smieklīgi!



ļ  Ai! Tēvocis 
Donalds te _ 

uzdarbojas, ka 
parasti!

Oi! Kas te notiek?

Man izdevās 
gan! Skaties!

MARTS №

Njaa! Toties tev 
neizdevās mani 
izmuļķot, Deizij!

■

Padzivojiet_pie manis vel dažas dienas, 
zeni! Bariņa drošāk!

Labak atpūties, Donald, tavs otrais 
,  pirmais aprīlis bus jau rīt!

Šorīt, pirms zvanīt 
pie durvīm v es 

ielavījos iekša un 
. izplešu divas 

) lapiņas no 
[kalendara -  pai 
\vakardienu un 

šodienu!

Pirmais aprīlis nav _ 
šodien, mulkīt! Tas ir rīt! 

Ha! Ka tev patīk tik 
smalka atriebība?



Lieliskas! ~ 
Paēst šeit var 

tikai izredzetie!.
Jusu reķins: 

kungi! Esto  ļums 
atkartoju jau 

gadiem!

Kadas “biezas 
pusdienas, 

vai ne?
Miljonāru kļubam 
sliktu edinašanu 
pārmest nevar!

pgifei

Vai tadjus nezināt, ko man 
teica ārsts?_Dzirde krasi

___pasliktinājusies! Šitādu
■------------7 uzmācību!

Khm... jusu 
rēķins, kungi!

Vai tadjus nezināt, ko man 
teica ārsts?_Dzirde krasi

___pasliktinājusies! Šitādu
■------------7 uzmācību!

Jūsu REKINS 
kungi!!!

Runa skajak. veco zēn! Tikko 
privatizēju bungu fabriku! 

Darbiņš stipri sit pa ausim!

Khm... jusu 
rēķins, kungi!

Khm... 
ar jums runa 
pārvaldnieks!

Vai ju_s 
negribetu 

vīnam 
atbildēt?

Khm... 
pārvaldnieks 
veļas ar jums 
^  runai!

Pārvaldnieks cenšas jus 
1  uzrunāt! y——



V  Ak ne! To tik ne! Ta te notiek 
ik reizi!

Šorejz rēķins bus jasamaksa!
Tūlīt pat! B \ \

Šos skopos tītarus atrunas vairs neglābs!
^ _________Citādi klubs viņu dej

I V  bankrotēs!'
Policija?

sam dzirdējuši! Jusjau 
gadiem neko nedarat, 
tai apmaksatu rēķinus^ 
T7 šaja kluba!' \

Drīz vien Kā tu uzdrošinies?! 
Mēs neko nedarījam

Mus areste?!

a ir ņirgašanas! Mes te vairs nekad nenāksim!

Vai varat to apsolīt?

Un aresteto mašīnai nav 
kungu klases nodalījuma!

Kads
apvainojums



Drīz vien -

HO! HO! HO! Skat, kas 
mums 

kaimiņos!

Nejedzība! Tads viņš ir! Ka no nestandarta olas 
_________________ '__________ izšķīlies^
Dīvaini, ka šis varenais pīļutēvs^fr— m

cer uz tadu mulka \ r - /  
“E  r r ------- 17 krustdēlu! I -7 y

Ne! Ne! Ņemu savus vārdus 
atpakaļ! Luk, kur nak mans 

izpirkums! 1 —rr

Mes jau tiem zvanījam! 
Vini atteicas ierasties!

Lai tūlīt atnak 
musu advokati!

Jus neesat samaksajuši viņiem 
par darbu!KOQOO!?

K A P E C ???
Tad sazinieties ar musu 
s—m-------m radiniekiem!

Felrokera kungs2 jus varat īd  
Jums ir loti iejūtīga tante! La 

samaksatu jusu re_ķin̂  
"iņai nacas pardcC 

savu zabaksuki

Kābus ar manu 
rēķinu? Kunr 

mans krustdēls?



Ak tad... tad 
jus laižat viņus 
rv vaļā?! Aveselīgi

Nebija naudas autobusa 
biļetei! Nacu kajam! 

Švarigakais, ka... 
^ P a k l a u  -  vai tev viss 
iTTTI I l“7 kartība?

Beidzot

Re! Panēm naudas krātuves atslēgu! Paņemsi 
izpirkuma naudu! Taču uzmanļes no Suņapuikam

Viņi zina, ka sēžu cietuma, y 7 ---------------
un tu vari nokjut viņu nagos! Y

Mes rūpīgi pieskatīsim tavu naudas krātu
vi! Un, ja satiksim tavu ģeniālo krustdēlu, 
rūpīgi pieskatīsim j ------- — ----------------------- -~
fĉ an viņu! J  Sardze! Sardze!

\ Laidiet mani lauka! 
l*Tl I f S G L a  ' L  K  Tas ir ļoti svarīgi!

Piedodiet, kungs! 
Varam jus atlaist tikai

pret V ļ ---------
samaksu! )

Sardze! 
Mana 

naudiņa ir 
briesmas!

Laižam jūs laukā, zeni! Jums paveicies! Mate atteikusies no apsūdzības! 
ļ ____________ Labi vien bijis, ka jus nočiepāt viņas berniem konfektes!

Mēs tak uzreiz to teicām! Esam godīgi 
puiši!

Nenokar
degunu,
Makdak!

№ \ ' V 1
•-/ M  

• / '
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(ļļ 1P 1un
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Ne. nepavisam! Es gribu 
r*: lauka, lauka! Samaksa 
I zoirkumu!



Nekādu Suņapuiku! Beidzot 
majas un drošībā!

Nu re! Nedrīkst piemirst, ka jaiesledzas! 
Lūk ta! Es varētu klut par slepenpolicijas

šefu!



DRANNG!

AUU!

. elak, policijas 
ecirkni - Ludzu, virsnieka 

kungs! Te bus 
MakdaKa izpirkuma

nauda! Un te jusu vecie draugi!

Labi nostrādāts, krustdēl! Vienreiz dzīve 
tu esi izdarījis visu pareizi! 

Tļ—m T7 Es lepojos 
? s S----------- r r m  ar tevi!



ava centība nepaliks bez atalgoju 
ma! Beidzot es tevi aizvedīšu uẑ . 

smalkako restorānu
pusdienas! )  p<

Oho! Paldies, 
tēvoci Knap!

Jusu rēķins, kungs!BeidzotMhm, cik barojoši!

Paņem vel! Nevaresi paiet, 
es tevi aizripinašu majas!

Ar lielāko prieku! 
-  Bija tik garšīgi!

Man... ak dievs, 
man nav naudas!



Donald, cik tev ir pie dveseles?

Viens ieplīsis /  
žetons! J\j\ li'nĀ ļ  Cik pretīgi! J

Man ir zināms jusu nelagais 
ieradums nemaksat 

________ par pusdienām!

E-es... mes 
noteikti varam 

jraudzīgi vienoties! 
ums,tacu ir zināms 

mans goda 
vardsl? \

Policija!

Nekad dzīve 
neesmu saņēmis 

tadu 
liecienu! ^

Par ko man dzīve 
šads trieciens!

Neliecies zinis, tēvoci 
Knap! Skaties dzīve 
uz to gaišako pusi!
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ATKRITUMU KAUJA
Uzmanību - Dakburga briesmās! ( 

Donalds sācis izmisīgu kauju ar 
a tkritum u vedējiem. Taču šādā \  

kaujā uzvarētāju nav! Ir t ik a i^ ^ ^ ^ ^ .^  
vēl vairāk atkritum u!

6 /199»  (17) 
16.-30. apnU»

Cena U 0.75
Abonējot / ■L»o.ee / (eW3ā<*W/o's

PLEĶIS - KĀRTĪBNIEKS
5pocīgais bandīts Pleķis atkal uz 
brīvām kājām. Taču šoreiz viņš 
palīdz noziedzniekus ķert, nevis 
laupa pats. Vai t ik  pēkšņa pārmaiņa 
ir iespējama? Izmeklētājiem .
Mikijam un Sprukstam rodas 
aizdomas... Un vēl pēc brīža 
viņiem rodas lielas problēmas! ^

PLUTO |
MIRKLI, APSTĀJIES!
Filmu var ap turē t, taču kā lai ap tu r 
nikno suni? Pajautā jie t Pluto!
Viņš saprot, ka ir labākais cilvēka draugs! 
Kā nopelnīt naudu jaunām filmām? 
Pajautā jie t Pluto!

mirus m wm mm
LIELISKAIS RANDIŅŠ S 2 *
Jo vairāk Mikijs gatavojas randiņam, 

jo  vairāk šķiet, ka ne jau 

a'zies uz te ā tr i 
kopā ar Minniju... a—

e y

Jaunums


