


ļ Tas zellis nupat 
ap laupīja banku!

Palīgā! Po lic ija !

Šie nekad m an i' 
nenoķers! ,

Likum a vārdā -  apstā jie ties! Kur tu  te  gadījies!

Vīņs ir šeit, kruķi... Es 
gribēju teikt, virsnieka 
kungs! Es noķēru viņu!

Re, kā m es izdarīsim .

Labi darīts, jaunais cilvēk!

Hei! Viņš ir laupītājs! Y C ik  skaists 
Viņš nogāza mani zem ē ļ  stāsts!

un ta d  uzstūķē ja šo — ) /  
____ m asku galvā!____J

Labi, es varu pierādīt!Tā nav 
taisnība!

Atbilde .
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DONALDS DAKS «' 
Lielāboli

MIKUS un SPRUKSTSl 
Geizeru spoks 

2. da\a «M M /

ÄäiM iStlSÄrSDONALDS DAKS •% 
Augšup un ātrup! * s>

DONALDS DAKS 
Liela brēka par 
mazo Triku

uz 3. va/ca



Latviskojis A nd ris  Akm entiņš

Mani sārtie pipariņi noteikti 
uzvarēs Dakburgas 

rudens izstādē!



Te kaut kas nav kārtībā! Es 
pulējos audzēt ābolus, bet 

brālēns tikai gulšņāja!

Es to neizturēšu!!!
/  Nejēdzībai Es nozāģēšu 

/  ābeli, uztaisīšu laivu un 
X  aizbraukšu uz Āfriku! r~T

Nabaga brālēns Donalds! 
Viņam klājas tik smagi! Nez 

■\ kāpēc? j

Tagad 
pārcelsimies 
atpakaļ uz 

pavasari un 
noskaidrosim, 

kā Donalds 
iekļuva tādā 

ķeza!

! Mana ābele £ 
j  saplaukusi, un 
ļ  man radušās dižas 
. domas!

Paiugšu padomu 
speciālistiem1 Nekas 
netraucēs man kļūt 
par Donaldu, ābolu 

čempionu!

Es izaudzēšu izcili skaistus 
ābolus un saņemšu balvu'



A: Sapratu! Kāds muļķis gan 
es biju!

Vispirms nokniebiet pusi no visiem 2iediem! 
Tad apsmidziniet ar ābolu putekšņiem 

atlikušos ziedus!





.ieņemiet
vietas!draugi,



1 Putekšņi aizlidoja
nāri «otai1

/  Cietsmaidis! Kā tas 
7 te gadījies?

Sācies jauns posms 
audzēšanā, tēvoc! 
veiksme ir nepārspējama'

Bet es nepirktu pat lētāko loterijas biļeti, ja 
zinātu, ka jūs dzīvosiet blakus! Ļaujiet 

man gulēt!



Ziedošu vēl piecus latus un 
s  turpināsul y ~

Tagad es rīkošos 
zinātniski!

Ar bitēm? 
Nu, nu!

DONALDS
DAKS

Nu un tad? Kā gan 
bites iznēsās 

putekšņus!?

Kā mīļās! Putekšņi 
jau ir maisā!

Skrejas priekšā es turu papīra 
turzu, lai notvertu bites!

Redzat? Viņam tur ir putekšņu 
papilnam!

Tagad es viņas palaižu gaisā, iai 
lido katra uz savu pumpuru un r -  

apputekšņo to! j
(Uzmanīgāki' 

'  Bites ir 
niknas!

Ļoti
inātniski!

Tas ir nopietnil Viņas var aizlaisties uz 
Cietsmaiža koku! Atnesiet kādu smaržu! 

Lai viņas saož, kur jālido!

rT e  tev nu bija! 
ļ kā aizrijušās ar tiem 

putekšņiem,---------



Tāds tracis no dažiem pīlēniem! J ļE g  
Es gan m ierīgi sūkšu — /  }  .  

r limonādi! - Vē! Par saldu! 
Un smird kā 
odekolonsl

Nē! Nē! Ā. 
neticu savam  

(a c īm !  r  —

Nu es bušu Joti zinātnisks!is notika, tēvoc i) (  Es 
Donald? v̂ _ iminēt!

— r

Eksperts ieteica ielādet putekšņus 
v  un izšaut uz ziediem!

Vispirms noskaidrosim, 
_  vai vējš pūš pareizi!

Grūti pateikt, kā tu 
varētu kļūdīties!





Nu lai! Es neuztraucoši Cietsmaiža \ 
āboli nekad nebūs tik lieli, jo viņš būs J  a  

pārāk slinks, lai tos ~  ^
meklētu! F—  Un viņa

------ — t —  i  ābele ir tik pilna ar
9 Nļi [  augļiem, ka tiem truksļ,

v vietas, kur

ft. Vai, vai, tēvoc, vai /  
f /  tik tā tur nav liela J  
f  vētra!? } ,

Ak. sasodītsI Mana 
izstādes raža -  visa , 

? v  nosista gar z e m iļ.^

Viss
Dagalam[ Ak, dārznieku postsl 

V  Nez kā Cietsmaidim 
{  paveicies? j

Un, kad 
pienāca ražas 
laiks, Donalda 
abelē bija tikai 

viens kreveļains1 
ābolītis, bet 

Cietsmaidim -  \v. 
skaistākie āboli \ 
visā Dakburgā! \

Tomēr \ £S laikam varētu iegūt kadu balvu,
daba 

rūpējas, \ 
lai cilvēks 
ievāktu to, 
ko pelnījis!

bet tad būtu jāvāc viss šis 
smagums un vēl jānes 

tik tālu!
j ,— ■



Jā! Izstādē 
balvas 

saņem tie, 
kas krietni 

papūlē
jušies!

r
n

Kaut viņi nozustu no 
koka, citādi sasitīs man 

galvu! Au!

Lūk. CietsmaidL tev pienākas zilā 
lente un desmit santīmi



U s / sīPUi'assu'ž;
GEIZERU SPO KS

2. dala

Ceļojot pa Šūnakmens h M l -  ; -4 * 8 6  
rezervātu, Mikijs un k  '  “  • ‘ 

Spruksts nolemj aplūkot

iz v le n ^ n n t« 6^ '  k “ r vel S/ Spruksts1 Cik labi tevi “ vlen spokoiofisļs indiāņu 
ļ J  ml satiek nejauku 
t viru, kurš grasās iznicināt ! 

geizeru un ierīkot ta vieta 
kūrortu un tad viņus vajā 

indiāņu spoku" bars1 l - j t  /
Spruksts pazūd, bet ‘ *"

Mikijs bezbailīgi ierodas 
indiāņu nometne, kur 

v iņ u -------- --



Vēl atlikusi f 
nakts! Un tad mēs 
iriezīsimies mājās līdz J

Rīt viņa baseini būs 
pilni, bet sivašu 
geizers sauss!

To nedrīkst 
pieļaut!

Nevienam šis geizers nerūp, 
bet mums gan!

Tā ir mūsu 
sver/ieta!

Ko mēs 
iesāksim? Sprukst, no rīta es N 

paņemšu tavu zirgu un 
dažas lietas1 Tu paliec pie 

sivašiem! Un tad...





Cīsiņi! Spruksts tos ielicis 
pusdienām! Laipnā sirds!

Ķeriet, rijiet, izsalkušie maisi! Vrrrr? Hūū! Vilki mani iedvesmoja!^ ^ 
Vakaram vajadzēs vēl vienu ļ . * v :  

iietu! />  P

Bet vakarā Oho! Paldies par ielugumu, Visa kungs!

Laipni ludzu!



Phe! Te ir par daudz garaiņu! 
Vai tad tā jābūt!?

Laiks iemest 
baseinā ledu ui 

papriecāties!



Kas tā par 
skaņu?!

Cik briesmīgi! 
Šermuļi nāk!

Mēs esam sivašu gari! 
Te ir mūsu svetie ūdeņi!

' VĀĀĀĀ-ŪŪŪļ.

VŪ U -Ū Ū O Ū !

Nevar būt!

Vrrrr! 
VūūūūŪUŪ! 

V AŪU!

(  Ehē! Ari četrkājainie draugi 
i ir klāt laikus! Viņiem laikam 

A  patika mans cienasts!



F  Lāsts pār tevi. 
f nekrietnais! Mēs 
.spokosim ies, kamēr 
\  būs kāds avots!

^ Š ie  spoki jūs vajās it visur

Labi. lai viņiem tiek! Lai 
> aizrijas ar savu ūdeni!

un aizbaidīs tūristusl

Tikai lieciet manu kūrortu mierā! 
Es to pārbūvēšu par minigolfa 

laukumu, tikai ejiet atpakaļ 
v uz savu geizeru!

KCeru, ka viņi atsti 
Jo īpaši tas 
kas pa gaisi 

neglītu spoki



Un nākamaja rīta 
sivašu geizera -

>ar palīdz'bu, Mikij! 
Čalojošais Suns... D

Mčs gaidīsim pec 
ada! Tu taču arī esi 

sivašs! J

Kaut gan tas bija 
viens no taviem 
spocīgākajiem 

sapņiem! .



Jauno Mežsusuru 
vienībai šī nauda 

noderes jaunai drazu 
būdai!

Ril te ierodas mūsu 
vadonis V.E.J.A.C.l.S.'

Jo Kornēlija Kleķa biedrība 
izsludinājusi 2000 $ balvu 

tam. kurš pirmais

* -  Varonīgi Everģeligais Jandalētajs, 
Atklāti Centīgais lespeju Sasniedzējs!

Mēs noteikti tiksim 
līdz augšai, jo zinām 

galveno izdzīvošanas 
likumu!



/ Likums skan: 
“Vienotībā -  spēks!" 

ļ Mežsusuri to zina!

( Kad mēs izvilkām 
Pēddzīju ezera,



Varbūt jūs varat laboties! 
Tēvoci Donald! Slēdzam 

derības!

Viss ir jauki, mazulīti 
Man ir tikai viena problēma 

ar sētu...

Ja reiz tie Mezsusuri veļas 
uzvarēt klinšu kāpšanā!

Ciešpauriem jābūt kā brāļiem!

jagremdējas kopīgās atmiņās, 
nevis jāsit pa galvu!

i

Jums taču ir viena komanda! Strādājiet kopā1



Lūk, kur Mežsusuri! f Kā pieradīt, ka 
Un tā bēdīgā klimpa ir V sasniedzām virsotni? 

augstā smaile! J — §------ .'5

Jela diena klāt

Saspiedušies ar 
savu komandu! Mans 
pienākums ir viņiem 

pateikt, ka īstā dzīve ir 
sacensība!

Nav svarīgi, ka spēlē, 
svarīgi ir uzvarēt!

Uzvarētājs būs tas, 
kurš pirmais nonesīs 
no klints retu augu -  

purpurlapu krizantēmu1

Mierīgi, Džonīt! Labāk 
novērtē manu dūri!

O-ja! Es rāpšos augšup ar tādu pašu 
speķu, kāds man bija, kad sviedu vecas 

avīzes tavā vēdlodziņā!



E: atslābsti! Labāk 
noslauki degunu!

Rimsties 
uz brīdi, jal

Mežsusuri! Jau 
raušas augšup!

Hik! Viņi tiek ari!

Ja es saku, tad ir! Pašiem 
bus mazāk sāpīgi!

Divi tūkstoši zaļo! Mums, abiem Ciešpauriem! 
Mums jāturas kopā! __________^

Šņākl Varbūt tā ir!

Būs jau labi, kaimiņ! 
Es sapratu!

w' Un apsaukaties arī!
/ Atceries, es 

nosaucu tevi par 
^  Struppurna zaļknābi?Es arī! Kauties ir 

bērnišķīgi!

Bet tu -  Zaļgano sausiņu kapsēta! Ak, cik 
daudz jautru brīžu esmu tādēļ piedzīvojis!

Sinepju
plāksteris! Miegainais

divplāksnis! Līkais saplāksnis1 
kāda iztēle!



Un kad grūtais ceļš 
būs gala! Kājas 

smagas...

Jaunie 
Mežsusuri laiku 

netērē -

Ta kā gliemezim![Vienība, pirmā atpūta! 
ļ Līdz virsotnei

* ( Augšup un talup 
Mežsusuri brien! Uz 
augšu, uz augšu vien!

' ' '

Ziepju
Burbuļgalva!

Putupintiķis!
Mūsu sāncenši 

tuvojas -  un 
vel aizvien 

kašķēdamies!

Jus man palīdzēsiet! 
Atcerieties, vienotībā 

spēks!
Nav godīgi ļaut 

viņiem tā turpināti 
lesu, parunāšu!

Cietpaurainais
mūdzi!

PaurmUdžainais
cletni!

Popohipotams!



Jā! ļ n /  Rocies pats laukā! Satiksimies )
----------- krizantēmu pilsētā pie siltas r->v

l  pelmeņu bļodas!

Mums jāturas pašiem par sevi! Liec mierā to
ordeņoto klaunu, un ■{?— - -------------------------

laižam tālāk! ļ  T-tu tā doma?





Tup un gaida.Dimants, liels kā 
voleja bumba!

Lai tie sīkie Mežsusuri paši vāc ē 
dižās māllēpes! Atceries 

Ciešpauru devf*'1

Nezinu! Iesim vier 
vismaz palīdzēsin 

krustdēliem!



Es pirmais io saķeru, lai tu to nenozagtu! 
Ciešpauri nevienam neuzticas!

Es tev uzticējos -  
bet tu zodz manu



Atgaiņā lāčus! Es sargāšu 
dimantu!

RURR! Lūk. kas aizbiedēja kalnračus!

Nu gan Holmss 
atradies! Ha! Pamēģini tikai 

atraut acis no tā...

Tur aizlido dimants! w 
Vai tas nav liktenis!? |

Skaidrs, ka tev \  ' 
taisnība, tēvoci Donald

Pēc stundas

Ciešpauru egoisma deļ mes te 
tupam! Džoni, mēs bijām sivēni!

Mūsu komanda jūs 
izglābs! Un turpmāk 
mēs visi būsim viena 

komanda!

Kviec vien! 
Pa pusei es tev 

varu piekrist!



Un tā mūsu varoņi 
salasa krizantēmas 

un dodas mājup 
pēc balvas -



LIELA BRĒK A  PAR MAZO TRIKU

Ja, enerģijas viņiem 
netrūkst!

Jā, esmu ievērojusi, 
viņi ir tik... enerģētiski!

Labāk es tev kaut ko 
paskaidrošu I



“Mēs paši bijām 
tikko Iekārtojušies 

šai maja, un es 
klausījos radio!"

šovakar no zoodārza 
izbēgusi pantera...





Un pëc dažiem mēnešiemf Dubultnieki 
parādīsies ik pa 

brīdim -  uz dažam 
sekundēm!

Nē, nē! Jūs to 
ievārāt kontrolēt, bet 

kaitīgi tas nav!

Ja tu gribi, vari 
purināt pats!

Mūs tev vispirms jānoķer!Domā, retas slimības dēj 
nedrīkst purināt paklāju?

Nu? Kurš te 
trokšņoja?

Neviens! Visi jau nevar 
līdzināties tev!

RRRRR!

VÀAA!

Tā ir no zvērudārzā 
izbēgusī pantera!

RRRR!
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Virtuālais varonis
Ja ilgi spēlē datorspēles, var 

gadīties kā Donaldam -  
ierodas mazi. za|i vnnņi un 

i piedāvā misiju kosmosā...

Tikai deguns
Vai tiesām an Tiks saož naudu 
gluži kā tēvocis Makdaksl Ko m. 
izdomāt, lai bagātais tčvods 
liktu mierā mazo krustbērnu?

Dārgs prieks
Visi dodas ce|ojumo©, bet Donalds 

domā. ka tas ir pārāk dārgs 
prieks! Viņš nezina, ka ce|ot pa 

Dakburgu irve! dārgāk- j

Snaudiens
Kad Donalds grib snaust, visai 
pasaulei vajadzētu mazliet pieliekties 

'un klusām uz pirkstgaliem aiztipināt 
gar viņa māju, lai tikai nenotiktu 
nekas skaļš, liels un priectgsl ^

NAfcO&PAK&ļ
Slikta māksla

Kā moderni mākslinieki spēj bū: t 
bagāti,Ja par modernu māks . 

tik maz maksā? Donalds domi
ka tā ir netaisnīts m


