


s o p - e i z . illP-Nāba
D O N A LD S D A K S  * *  

S ka rbā  dzīve

M IK U S  un SPRUKS-Tž? 

S p o k u s tā s ts  7 '

L IE LA IS . Ļ A U N A IS  VILKS

Cūku svilpe  #a

D O N A LD S D A K S  

D u b u lts la zd s

K N A P S  M A K D A K S  

'v; Divi biezeņi



Jācer, ka jūtas labi! Viņš dzīvo 
vientuļnieka dzīvi kopš vakardienas!

)  Nemaz nemēģiniet mani atkal piedabūt ļS
___ _ dzīvot pilsētā! Tik viegli \ļ

■=*- — es nepadošos!

Vienīgais, es drīkstu V  
pieņemt neiielas dāvanas! \ . p  V

__, Pārtikas veidā. \  S
piemēram! k  , ^ vl

Ļoti labi! Salasīšu brokastīm 
sēnes un ogas!

Uzmanies! Dažas 
no tām ir indīgas!

Ne no ļ 
mums! J  *-;

SKARBĀ DZĪVE

Latviskojis Andris Akmentiņš



Tik stūrgalvīgu veci! Kas par1 
to. ka viņš jūtas atkarīgs

__ no TV un
videospēlem...

Vai tiešām tāpēc jāiet dzīvot mežā 
veselu mēnesi!?

Viņam
neizdosies':

apkures, mēbelēm, 
uzkodām, burgeriem 

un konfektēm... >

Drīz padosies a 
sala un bada! Tad mēs vinnēsim 

derības un dzīvosim, 
kā pašiem tik!

M i ļ ļ ļ ļ ļ ļ ģ L

Bet, ja viņš uzvarēs, veselu 
gadu nepirks mums konfektes!

Bet tā bija kaimiņa satelītantena, kas nokrita
manā ķirbju dobē! s-------------—

_________ _______  J  Iedzersim
M H B j j j l ļ , , ļ j j 4  sulu. draugi!^

Jau devītā neveiksme! Ja tūlīt 
neuzrakstīšu kādu izcilu rakstu, mani 

i— if atlaidīs no darba! j ?

Padomā, tieši mūsu tēvocim vajadzēja atteikties 
------------------ ? no modernās dzīves!



Un viņš esot tuvs radinieks biezajam 
Knapam Makdakam!

Viņu tēvocis nolēmis 
pamest pilsētu un 

dzīvot kā mūks 
mežā!

Noīrēsim te 
istabiņu uz 

dažām dienāml

Lasītājiem patīk ziņas par 
dīvaiņiem! Vientuļnieks mar 

noderētu!

Jāatrod tas pīlēns! 
Viņš būs mana lielā 

veiksme!

Anāl Beidzot! Pārsteidzoši!^'Viņa radniecība ar oagato 
I Makdakubūs īsta 
| t  sensācija!

Man kaoatā bija 
šokolāde! Laikam 

būs izkritusi!

Tik reti mūsdienās kads spēj izdzīvot saviem spēkiem, 
~ l  s K  pārtiekot no meža veltēm!

Liecies mierā! Man 
sarunāta tikšanās aveņu 

krūmā! ,— ^Avīzes! Lasītāji 
gribētu...



Lūdzu1 Tikai dažus foto, dažus jautajumus!
Kamēr es apēdu savas 

sviestmaizes! r

Pacienātu jūs arī, bet jūs 
jau ēdat tikai dabisku 

pārtiku!

Tieši tā! Vai tad 
žurnālisti nav dabas 

sastāvdaļa!?

viņš aprija visas manas sviestmaizes.
vervelēdams par "dabas veltēm"___

un vientuļnieka dzīvi!

Labs darbs, Kurt! Varbūt 
viņš ir pasists, tomēr 

savdabīgs!

Pēc dažam 
: stundām -

KtAK ! KLAK!

Iesim apraudzīt tēvoci Donaldu!
Liksim kā galveno 

stāstu! Dīvaiņi patīk 
visiem! \ ------ It sevišķi, ja rados 

tiem biezi naudas 
maisi! >

Kāpēc pēkšņi tāda jezga?
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Hm! Dakijs Dons 
vienmēr ir  

pusdeviņos!



Televīzija aizņem par daudz 
vietas modernā cilvēka dzīvē!

Tāpēc jau TV var nosūtīt ikvienam
—zrrr~( iūsu leikto!

Dakijs Dons vēlas rīkot sarunu 
pie vakariņu galda ’Zelta tītarā"!

Tēvoci! Kurp tu?

Izplatīt savu 
mācību!

Nakamaja 
dienā -

Kā cilvēku pārvērš viens 
TV raidījums! (  Un viņš drīkst saņemt 

dāvanas, tāpēc mēs pat 
s nevaram teikt, ka viņš 
( šmaucas! __-

Daka kungs, šis ir 
jaunais "Plūmjuma" 
_____ jogurts!Jā! Tēvocis ir viena 

īsta TV ’pile"!

jums uzdāvāt gultiņu no firmas 
"Cuča-fvl':i____________ _

Daka kungs, vai varat i 
garšo mūsu rozīņtorte'i



Gribam, lai jūs nolasāt lekciju musu 
---------------------------Y 7 y svētku mielastā!

O. paldies jums! _________-aesfSs

Jāiet vien majas un

Pec dažam 
nedeļām - Vārds "vientuļnieks"

Eh! Drīz 
mēnesis būs 

garām...

hcDZl
BRILLES

VIENTUĻNIEKS 
PROT TAUPĪT!Pat uz tēvoča 

vizītkartēm!

Mēs gribam ieviest reklāmas saukli
Serr jūs aicina 
Dabas uztvērēju 

biedrība"!



Beidzot! Iesim paēst 
Lielajā zālē, 

draugs!



Ā! Te būs tikai daži biznesa pārstāvji un labākie žurnālisti!

Esmu aizmirsis izslēgt gludekli! Banketi un balles nav priekš 
vientuļniekiem!

AVĀRIJĀ 
; IZEJA

Zinu. ka tev nav naudas! Es tevi 
aizvedīšu par brīvu, tikai dod man 

^ ^ ^ ^ ^ ^ l a b u  padomu!
Taksisl Es gribu uz mežu!

Sagriez kvītis par ātruma pārsniegšanu 
salātos! Es nezinu, kas uzvarēs futbolā!

Tāds ir mans _____
padoms, čau!!______>̂

Dažas dienas pagu lēšu al 
Vismaz būšu uzvarējis 

derībās zēnus!



Vientuļnieks 
.  atgriezies!

Čipsi! Pērciet čipsus!Runa ar mums!

Lieciet mani mierā! 
Es gribu pabūt 

viens!

Un visu 
aizmirsts!

Par laimi, esmu 
atradis otru 

izeju!

esmu aizmucis no tā cirka!

.Vienīgā izeja ir kāpt 
l augstak kalnos!



Els! Nu beidzot! Projām no visiem! Labvakar, 
Donald Dak!

Vai esi piekusis 
no vientuļnieka 

dzīves?

Tāds pats vientuļnieks ka tu! Arī man 
sākumā klajās smagi!

B-bet kā tu 
zini par • 
manil? .

Man patīk sekot 
jaunumiem!

Vai negribi paēst vakariņas? Man ir 
ēdamās saknītes un sēnes...

Bet ir taču piektdiena! 
r  Klau! ^

Urk! Nē: 
paldies...



Vienu dienu pirms 
7mēneša beigām!

Ja, es atgriežos 
mājās, zēni!Tu esot pametis 

• savu alu, tēvoc!Piektdienās man 
,.atved picu no 
tuvākā kroga!

Mans draugs vientuļnieks 
domā, ka bez tām būtu 

7  garlaicīgi!'  Bet mēs varēsim 
blenzt TV un spēlēt 

spēlītēs, cik vien 
gribēsim...

Un drīz vien jūs sapratīsiet, ka paši l
ir ---------~\ nespejat nosist pārāk daudz'

laika ar taml
Zinām, zinām!



Sapņo uzmanīgāk, 
Sprukst! Ja nu sapnis

Neredzams un nemirstīgs, un prot 
lidot, ja! Man gan patiktos būt 

spokam!

spocīgi
jŠģģ&rOKOSĪBSlI

VurštVeI viens tāds trieciens,

Jābridina Mikijs, lai arī 
neieskrien tajā kokā!

Spruksta
nav!

Vī! Arī viņš ir 
ļoti bēdīgs!

Jā! Šņuks! 
Nekādu izredžu 

nabadziņam!



Njā! Vavai! Saprotu! Es atsitos pret to 
x  i /  koku un

\  \ !  /  f  nomiru!

as bfju es. 
esmu šeit! 

r .  es esmu 
ts kājas?

Un tagad es te stāvu 
tāpēc, ka esmu spoks! Šņuksf Es nomiru pārāk jauns! 

Man visa dzīve vēl bija priekšā!

Nu labi! Pļe visa var pierast! 
Nez ko spej tādi spoki kā es?

=; =_ nedēju gatavoju Spruksta vaska figūru 
tjrsam Tad uzspīdēja saule, un tā izkusa!

Eh! Nu tas pat Sprukstam 
vairs nebūs nekāds 

pārsteigums!



Sveiciens eņģeļiem! Es ari esmu 
jauns gars; un man patīk jūsu 

dziesmas!

Nē, zinu tos tavus 
pagrabus -  vienas 
raganas un spoki!



Vismaz vecais, labais 
Mikijs rūpējas par mani...

Šm ikesl

----------
Te neviena nav, iedomājiesI? 
Es domāju, ka man ir daudz 

drauau!

A, sapratu! Tās bija manas beres, un 
Mikijs sapīka, ka neviena nav! Un 

nolēma pats mani apglabāti



Tad man atliek tikai 
spokoties šajā pilsētā tik 
ļauni, cik vien iespējams!



Esmu ielenkts! Ko darīt?

fnan
/

T 7 "Atā, draugi! Es pārlidošu ] l Ak, dies!_Sprukst - 
pār šo grāvi! Luk... /  nē!!! J



Makdaks nevēro šis darbības, bet ar savu caururbjošo 
rentgena skatienu uzreiz nosaka, zem kuras turziņas 
atrodas monēta!
R en tg en a sk a tie n a  noslēpum s:

Uz vidū novietotās turziņas ar zīmuli atzīmēts mazs 
punktiņš. Tas zināms vienīgi Makdakam. Tagad viņar 
tikai neuzkrītoši j&vero, kur atrodas turziņa ar punktu 

Ja turziņa ar punktu vēl arvien atrodas vidū, 

monēta palikta zem vidū esošās turziņas.
Ja turziņa ar punktu atrodas kreisajā pusē, 

monēta palikta zem labajā puse esošās turziņas.

Ja  turziņa ar punktu atrodas labajā puse, 

monēta palikta zem kreisajā pusē esošās turziņas.

Vai ša jos  
a t tē lo s  vēro jam s  
k a s  ja u trs ?
P rotam s: uzrakstos  
šis tas n e a tb ils t 
pa ties ība i! Soliņš  
ne b ū t nav sva ig i 
krāsots, un a rī liftam  
nav ne vainas! 
N ed a rb jie m  
jā ņ e m  vērā: 
Patiesība i neatb ils toš i 
uzraksti nodrošina  
pu b likas ne izpra tn i 
un aizka itinā jum u, 
to ties  uzrakstu  
au to ram  tie  sagādā  
pa tiesu  p rieku !

Knaps Makdaks uz galda novietojis trīs otrādi 
apgrieztas pilnīgi vienādas papes turziņas.

Zem vienas no tām Tiks, Pēc tam viņi samaina 
Tiks un Triks paliek monētu, vietām abas tukšās turziņas



minim
rokas locītavas izmēri savu

Kāpēc? Aukstais ūdens sašaurinajis asinsvadus 
tavā rokā un rokas locītavā, un sird ij tagad 
pamatīgi jāpum pe . la i asinis plūstu cauri.

Pērtiķis gudrinieks

Valdnieks bez galvas

MAkTAJAl OAlAl PUTNU SKEEK IR \/|EGWKS BAR SPAWAM.1

"KUR JŪS ATOAPĀHES, k'AP JŪS SA5RA0CA?* "XEM  AUTOMAŠĪNAS."

~ēc rokas izņemšanas vēlreiz izmēri savu 
= Jsu! Tas kļuvis ievērojami ātrāks.

Senajā Romā valdnieki nāca un gāja. Skulptori 
atviegloja sev darbu, valdnieku skulptūrām 
sagatavojot maināmas galvas! Ja kārtējo reizi 
bija nogalināts kāds valdnieks, skulptoriem 
atlika vien nomainīt veco galvu pret jaunu!

Kādu Instrumentu  
pīles spēlē orķestrī?
Pēkordeonu!
Kā ezis Izārstēja  
slimo pili?
Ar pēkupunktūru!

Ko p īle  Iegādājas biržā?
Pēkcijas!
K ur pītes studē?
Pēkadēmijā!

Skaidrs -  irts pēkrobātes!

z (Ja nezini, kā tas darāms 
cajautā to kādam!) 
rkec plaukstu uz minūti 
bet nekādā gadījumā 
ne mirkli ilgāk)
«dusaukstā 
ūdeni.

Kādā Austrālijas 
fermā dzīvo pērtiķis 

Džonijs, kurš prot vadīt traktoru. 
Viņš pat saprot komandas 

"pa labi" un "pa kreisi".



Kad pienāk 
vakars - Jā? bet man ir radies krietns 

liekais svars, jo es riju 
kā tāds spoks!



ĪLMk&li8» WILES
A - ' CŪKU SVILPE

Jā, kungs! leputiei šaja svilpē, un 
ikviens sivēns atskries pie jums!

Skaties pats! Pūt svilpi, bet es gaidīšu ar maisu!Lūdzu! Tā ir 
vienreizēja iespēja!

Ar tiem var iztikt visu menesi! 
Neatdod par niekiem!



Ha, hāā! Tagad katru dienu 
ēdīsim cūkgaļu! Kur lielais 

maiss!?

Piedod, bet tās ir manas pusdienas! 
-^r— j ļ— . Pirksi vai ne? r-— ^

Neticu es tam  
Lūsim! lešu viņu 

izsekot!
Nammjā! Jā!

Vēl viens tāds muļķis, un mēs 
vakariņosim restorānā!

Tā ja u  domāju! Mazais 
Lūsēns sivēna maskā!



ras bija joks. tēt  ̂Svilp- 
nopievilina sivēnus!

Sivēni nav tādi muļķi, lai ļ  
skrietu uz svilpienu! JJ





i

I

Un vēl 
viens 

maisā!

Lai viņi iet, tēt! Mums 
taču ir svilpe!

Ak, mans dēls! Es tā lepojos!

Njā, ziniet.Lūša maiss Labi. mums ir vēl 
viens sivēns! Varbūt 

pārdosim to 
Lūsim, tēt?

aizmuka?

Labi! Par 
piecpadsmit!

sivēnu pārdot 
nebūs zēl!

Ukmm!



.tad atnāksim rīt atkal un 
aplūkosim to, labi?

Vai nav burvīgs? Vienmēr par 
tādu sapņoju! Ak, Donald, cik 

skaisti, vai ne?

"  IDIOTS! Tu neko nesaproti no 
sievietēmI Tu tiešam neapjēdz, ko 

gribu? Pazūdi, lai es tevi 
vairs neredzētu!

| /  Fūū! Viņa laikam gribēja, lai es to 
I (  gredzenu nopērku! Bet 800 d>



iu gribi, lai es tev izgudroju 
800 dolāru.vērtu gredzenu?

/  Jā, un ātrāk 
nekā parasti! 
Citādi Deizija 

vairs 
nesatiksies 

«v ar m a n i ! /

Labi. bUs jasameklē mans 
trīsdimensiju kopētājs!

Kā kopētājs! Tikai papīra un tintes vietā 
izmanto citas izejvielas...

Tas ir vecs izgudrojums, ko neviens negribeja 
oirkt! Baidijas, ka savairosies pārāk daudz blēžu!

Tas nokopēs 
jredzenu, un man tas 
tikai jānofotografē?

Kā tas darbojas?

Mazliet vēlāk(  Man tūlīt tas 
jāpaveic! Paldies, 
___ Bruno!

Nolikt fotogrāfiju uz 
stikla... ieiiet pasiu...

Jāj  bet atceries, ka 
pēc 24 stundām...

'Pagaidi! Klausi 
mani... .



Donald! Tu e s i  
burvīgs! INekas, Deizij! Tūlīt atvedīšu 

tev vēl vairāk dārgumu!

Hal Es viņu apbēršu ar dārgumiem, un visas 
raganas taja klubā kļus za|as no skaudības!

40 dimantu, 50 rokassprādžu, 
10 pāri auskaru...





DIVI BIEZEŅI

Ve! Nevajadzeī 
klausīt Bruno!

Viņš ieteica pārdot šveiciešiem 
caurumus no viņu siera, bet tagai 

caurums ir manā makā!

Vēl dažas neveiksmes, un būšu 
bankrotējis! Kaut nu rastos jauns, 
labs plāns!

Knap Makdak! Parādies 
loga, vecais āzi! .Zeltkāris! Par ko man 

tāds gods?
Gods tiks man! G a ta v o ^  

izšķirošajai kaujai!'



Man nav laika tādām blēņām! 
Mēs labi zinām, ka daudz bagātāks 

esmu es!

Ja vien neesi 
nobijies!

.

f ---------------------------------
I  Ha1 Tu pats vienmer 
I esi bijis otrais un 
I vienmēr paliksiI



Neliecies zinis par viņu. tēvoc! 
Kad Maiss būs saskaitījis visu, 

viņš vairs tā nesmiesies!



\ ļ  Pēc naudas 
„ aiznemšanās Vinterpiles

Jā, bet esmu 
-^skaidrojis, ka šī kvīts 

varētu nebūt derīga! j \  kundze nozudusi un 
vairs nav redzēta!

Tikai kur lai viņu atrod?

Es to Vilmu no pazemes izvilkšu!



Klau, tēvoci Knap, vai tu 
lasi žurnālus?

Nav laika, zēni
Kāpēc jautā?

Drauc pie viņas 
vai viņa gribēs 
maksāt!

7 ---------------------------------------------------------S

Lai iekasētu 50 centu? Ar manu 
lidmašīnu mēs paspēsim laikā!

Ari ja notiek 
neparedzamais? Ar šo 
lūzni jebkas var notikt1

Ceru, ka tu nenokavēsi, tēvoc!



Hik! Kas tur kutina 
man kāju?

Vāāā!

Fu! Es jau domāju, 
ka esam ķezā!

Ta ir no gumijas, rotaļu 
pele. tēvoc!

Donald! Rauj 
uz augšu!

Taisnosies, kad mēs ļ 
nedabūsim tos 50 centus 

laikā! j

Piedod, tēvoci 
Knapi



Vilmai nebija naudas, tāpēc 
es viņai aizdevu 50 centu1 
Nekad neesmu viņu saticis 

kopš tiem laikiem!

Blēdis! Skopu līs! W

Meitiņ, mēs atbraucām pie Vilmas 
Vinterpīles! Saki. ka viņas vecais 

draugs ieradies!



1. daļas beigas. Turpinājums nākamajā numura.

<& D1SNEV 2COO. Egmont Latvija; p/k 30. Rīga. LV-1031. tel. 468671 
llc. N.0'J07CŪ994 . a/s Preses nams, E-pcsts: recžakcijoSS&grnonlIv: 
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Tas būs 4 0 ... un vēl 
10 par uzstādīšanu!

Man ir trīs krustdē

Uzlikšu antenu pats. varbūt 
paspēšu redzēt beigas!

Sasodīts! Tieši  
vajadzīgajā brīdi!

Es arī gribēju 
redzēt to spēli!

d o p ū d

JpDŪBū

_ANTEH<

Uzgriezīšu uz skaļāko un atstāšu vaļā 
durvis, lai dzirdētu, kad tas sāk rādīt!

Piespēle pa 
kreisi... 
sitiens!

ļ  Atdevu dieir 
gam! AizmiT'- 

v ^ t i e t  par ■

Tēvoci Donald! Kur 
tad televizors?

Hm ... Jocīgi! 
Viss apklusa!

Bumba lido 
uz vārtiem!

K5.ŪKB

o s a ... BEBS............ B .......... . .
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Kratītājs
Ponaldam piemeties kratītājs - 

jo viņā Jau gadu strāda par 
| kravas mašīnas šoferīt I

Vajag atpūstie« no bedrainierr I 
:e|iem -  bet vai patiešam Āfrikā?

Pie putniem gaisā
Leti un izdevīgi spārni -  pieejami 
ikvienam! Kas gan Tur slikts? 
Protams, neviens vairs negrib 
laisties zemē -  bet dati nespej!

;p m :I & Z & 3 r £ > A f i5
90  minūtes

Ne tik vien -  jau nedeju Ponals» 
Yi uzvedas ka īsts futbe’-j
«r-Ņ. līdzjutējs, viņS uztrauca«'
otV & neēd un grauž mēbeles

Divi biezeņi
Otrif ečrtfa sta ltam  par dfrv irsgātv 
pīlēnu sacensībām -  Knapam Makdakar 
ar ZOBIEM un NAGIEM japhrāda. ka 
viņš patiešām Ir bagātākais pasaulē!

Z u r/u iu  i'_j5r j  u t-iti- jž ļi 2 .  un 13. sLicuiiiij m -j/iS  un n u sb ļ


