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KAM VAJADZĪGS LABS PSIHIATRS?

Kas to būtu 
domājis, ka no 

Donalda sanāks 
izcils psihiatrs -

Esmu vesels! Beidzotl Japavesta 
labas ziņas ari mazajam Džonam!

Kurš dīvainis būs nākamais? 
A, Fricītis. trakais svarcēlājs!Hi hī! Divu nedēļu kursi 

v  "Prāšplāņu_
mācība' 
man ir 
krietni 

palīdzē-

Ludzul
Nu. virpuļo iekšā kabinetā!

Latviskojis Andris Akmentiņš



Piedodiet, tūlīt apklusināšu tos brēcējus! Katru nedēju mērs rīko gājienu par godu tiem, kas 
palīdzējuši Dakburgai!
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A: Svīņa kungs! Protams, iedzeriet 
_______  kādu, malku I

Kurš
nākamais?

A, santekniķis 
Svīnis!

Vai varu palūgt glāzi ūdens?

Mm! Jauks tērpsi 
Labs uzdevums 

hipnozei!

A; sapratu ! 
Tā ir tāda

Pietiek melst niekus! 
Paldies par ūdeni, es nu iešu!

Ne gluži! Esmu 
Berešbeķu sultānsl Protams., esi! 

Kad uzvelc šo 
tērpu I

Var jau būt. ka vajag mazliet 
atpūsties! Šodien ir tik karsts! Kad jūs sākāt ticēt, ka 

esat Berešbeķu 
turbāns?

Nāc vien šurp, 
atgulies un pastāsti 

man visu! VT, tu esi 
satraukts!

Sultāns, idiot!



Sultāns, turbāns, kāda atšķirība! 
Tā ir tikai iedoma, tu to labi zini!

Domā, mani var apmuļķot ar viltus 
dārgakmeņiem? Kur tādus dod? 

Rotaļu veikalā?

Ko? 
Kā tu

drīksti?

Pie mana kamieļa! 
Par ko tu mani 

aizvaino!?
Skaties! Tas ir tīrākais zelts, ko man par godu 

v izrotājuši prasmīgākie meistari!
1 Tas maksā miljonus!

Ne. nel Es te uzdodu 
jautājumus!

Atklāj man savu patieso es, Svīm!





Mani sauc Svīnis! Santehniķis! Augstfoa? Kur jūs 
esat?

Esmu Svīnis! 
Santehniķis!

Pameklēsim
šeit!

Ak. paldies dievam, mēs 
jūs atradām! Mēra kungs! Kā varu pakalpot?

Ne jau tu! Es runāju 
ar sultānu! Tā būs kāda 

kjūda! Esmu 
Svīnis, 

santehniķis1.

mums jādodas uz domi!k V-viņa augstību? 
Vai tad viņš tiešām 

ir tas... sultāns 
kaut kāds?

Tu! Ko tu izdarīji ar visaugstāko 
augstību!?Paiet nost!

Man jālabo caurules!

Neko, tikai iedevu 
glāzi ūdens!
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T-tiešām, sultānam 
\ taisnība! Te ir 
D karsts!

Atzīsties, 
kas te 
notika! 

Nu?

Gribu svaigu 
gaisu!

Žigli laukā! 
Mums jānoķer pīlēns!



Kungi, izsludinu trauksmi! Atrodiet to Daku!!!



mmm bd sipijmissu©
VIENĪGAIS BAILĪGAIS

Droši pāries! Tikai izdzer glāzi tukšu

Minmjas tante Mati Ida 
teica, ka tas vienmēr palīdzi 

Bet neviens jau tā 
nerij, kā tu!



Nabaga Spruksts! Spoku nemaz nav, 
būs man pašam jasagada šis  

brīnumzāles!

Brrr!
Labi, ka neesmu 
māņticīgs! Citādi 

tiešām ticētu, ka te 
spokojas!



Nē. pirmoreiz es tikai mazliet 
satrūkos! Tagad es zinu, ka 

tu te esi, un nekas mani 
nevarēs iebai...

Mans vārds ir 
Spodrais Harijs!

baidīt cilvēkus! Un 
man patīk ieslodzīt 

katru, ko es 
nobaidu!

Laid mani. spoks 
tu tāds!

Hm! Kāds klauvē! 
Gaidi mani drīz! 

Ha, ha, ha!

Kapec? Šoreiz bija godīgi I 
Tu biji pārbijies!
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Ši vieta tiešām varētu 
uzdzit kādu drebuli! Hik!



Nu pagaidi! Tūlīt dabūsi manu visbaisako 
baisu! No tās visa pilsēta pajuks bailēs I

Pe! Te jau ir baisi tukšāks nekā 
manā ledusskapī! Hik! Bet žagas 

tas n8ārstē! Hik!

/  Jāiet, jāsamekle kaut kas ēdams! 
J Hik! Varbūt uzvelc labāku masku 
\  Mikij!
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Visnejaukākā sajūta mūžā! 
Brrr!Ak nē! Nevar būt! Nedrīkst būt! Kāds l 

murgs! J

f  Kurp iet? Ko darīt? Žagas gan 
pārgājušās, bet nu jau vienalga.. Sprukst?Ha! Rokā ir! Zīme ir viltota!_

Es to sagādāju, jo spoki nelīdzēja! 
Nu tu esi izārstēts! Lieliski, Sprukst, 

vai ne?



Oho, paskat tik!
?KAJJli 
lABĪMlS 

IAS0 «tltK

N EVE IKSM ĪG S
TRE N IŅ Š

Nu tik kādu stundiņu jāpatrenejasl.Cik jocīgs veids pelnīt iztiku! Rel Nav 
nemaz grū.

Ko nu...Teks 
mana vietā 

viegli ^  
parautu... J

Vel Netieku 
klāt...

Re, kādu 
foršu virvi 

tēvocis Do- 
l naids mums 
s^uzdāvāja!
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Skaidrs, ka tev jāierodas ar ģimeni! Protams, drīksti! 
Es ļoti priecāšos!

Tas nozīmē, ka drīkstu 
atnākt ar savu meiteni? 
1 Viņa ļoti grib ar tevi 

iepazīties!
Jīrīnišķigi!

Mana darga... Mīlu viņu 
vairāk par visu pasaulē... 
— . Tā bija mīlestība no 

pirmā skatiena!

Protams, 
Edij! Man nav 

citas izejas!

Tikai neaizmirsti līdz pusnaktij 
atvest viņu atpakaļ!

Zini, dārgumiņ, 
• l  man vienmēr bijii. vienmēr bijusi 

vājība pret 
blonriinēm!

Labprāt iepazīšos 
ar  viņa izredzēto!



LLUDS
TĪRA REKLĀMA

Ei! Man pietiek pašam savu gramšķu, 
vēl jāvāc Džona lapas!
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Labi, bērni, paspēlējieties ar suni 
blakus vecmamiņai, kamēr viņa 

mazgā veļu! . .. —
Sapratām!]

Uzmanību. .Sākam! Nezinu, ko es iesāktu 
bez Spodras!

Stop! Palieciet uz vietas! Ko tu to iedomājies! 
Mēs taču filmējām!

Es zinu! Ik! Es tikai 
uzvedos dabiski!

Zini, aina bus daudz labaka, ja caur logu fonā 
neblenzīs kaut kāds Daks! Lūdzu, ej projām!

Bet pēc 
mirkļa -

Labrīt, vecmāmiņ, atnesu tev vēstuli! 
Redzu, ka tu mazgā ar Spodru! Jā, tā tīra 

■1^-t------------------------— r— r-^  vislabāk!

I  Akk* t̂op! J *
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Kurš tev ļāva darīt manu 
darbu? Man bija tikai neliela 

pīppauze!

Ē! P-piedod, draugs! 
Es tikai aizņēmos 

uz brīdi!

Sākam!

Rvatl?

Ņāāa! Izsludinu pārtraukumu, jācer. ka Daka kungam 
tikmēr apniks traucēt filmēšanu!

O, es vēl daudz ko 
sadomāšu!

Tā ir 
kaitniecībai

Pec pauzes sākas 
jauns cēliens -

Labi, mēģināsim 
vēlreizl
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CIENĀ VA I 
BAIDIES!

Burvīgi! Un kas jums tie par groziņiem?

Tik! Visu Svēto dienā nekad nevar būt 
par daudz konfekšu! Kad es biju mazs zēns, 

savācu simtiem kilogramu!
Ha! Daudz jau nu 
jūs savāksiet tik 

niecigos skalos!
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Beidz lielīties, tēvoci Donald! 
Tev jau pat kilograms 

būtu par smagu!

Sarunāts! 
Kāda būs Tātad

mums!
Zaudētājs atdod 
savas konfektes 
uzvarētājam!

Klau, pīkstoņas! Ja es kaut mazliet papūlētos, 
atgrieztos mājās ar veselu tonnu konfekšu! 

Tas man ir sīkums!

Sarīkosim konfekšu sacīkstes! 
Kurš atnesīs mājās vairāk 

konfekšu, tas uzvarēs! balva uzvārē
tājam?



Tev būtu jāuzvedas kā jau 
pieaugušajam un jākaunas 

diedelēti

Oho: Kādi jauki spociņi! Man jums ir 
cienasts! Šokolādes konfektes!

Vecā skopulei Nekas, 
iešu uz nakamo māju!

Ciena vai baidies! Bet tu, pāraugušais 
nekauņa...

.Baidies!!!Es labak jus 
pacienašu!



Ai, kads prieks! Cienājieties nu. zēni!
Brīnos, kāpēc svētkos šādus cilvēkus 

neizolē ro sabiedrības! Jāsteidz tālāk! 
Zēni būs izrāvušies vadībā!

Oho! Paldies, 
kundze!

Sveiki, zeni! Se jums labākie 
smilšu cepumi šaipus 

Dakupes!

Labi, labi. iedošu ari tev!
Bet jaunais cilvēk, vai jus neesat 

par vecu: lai tā staigātu!?
Khmml

.Man nav žēl. ņem veselu akmeni!Ja ?  Ak tu panks tāds, 
es tev tūlīt iedošu...Cienā vai baidies! 

Man garšo smilšu 
. cepumi! a

Au! Mana 
šokolāde!
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Starp citu, 
kur ir tēvocis 

Donalds?

Lūk. veikls rokdarbs, un esmu 
gatavs medībām'

Atdod mūsu 
konfektes!Ei! Nav 

godīgi!
Cienājiet 

vai baidieties, 
sīkie! Ha, ha, 

k ha! ā

CIENĀ VAI BAIDIES! 
CIENA VAI BAIDIES!

Paši vainīgi! Nav nekādu 
noteikumu, ka...

Vai Vel četras marmelades 
pedeja mājā! Tēvocim 
Donaldam nav cerību!



Ja! Butu centies 
uzvarēt, skrienot 

no mājas uz māju, 
nevis zogot1

Dargakmeņi! Zelts! Hik! Kārtīgs grieziens no 
i biezā klaipa! Ralf Rausēj, tev šodien ir 

kārtīgi paveicies! Signāls no augšas...

Zagļi ari 
tepat -

Patiešam signāls! Kārtīgs zaglis 
mūsdienās nevar nevienam 

vairs uzticeties!

Teciet nuL kājiņas1 
Pēc desmit sekundem te būs poliči! 

Un te nebūs manis!

Zēniem taisnība! Man 
nevajadzēja ta rīkoties! Diemžel tāds puisis kā es nespēju 

savakt konfektes no saviem 
. kaimiņiem! ^
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Lielās mājās lieli cienasti! Ha!
Es tiem gudreļiem rādīšu! Vienā mirki» 

mani apber



Klusu!

tās nemaz 
nekliedz!

Varbūt labāk pats 
pakliedz!

Kas par karuseli?

, ,neJ  VIJ US- 1 Laid mani vajā, 
Un dunkas , mļjdz\l Noplēsīsi
netaupīdtl Pērles visi

Labi! Jūs viņus veikli | 
nogrābāt! / Mēs? To visu tas nelabais! 

Tas tiešām bija veikli!
Nāc surp, bučiņ! Tūlīt atradīsim 

tev ciešu saiti!

Būtu palicis
■vaj



Tu izglābi viņas krāšņās 
peries! Saki. ko velies!

Ko vēlos?

Ko vien vēlas tava 
mazā sirds. Daka kungs! 

Jebko!

Un tu saņēmi 
balvu?

Negribas jūs apbēdināt, zēni! 
Bet šķiet, ka uzvarētājs 

esmu es!

Saņēmi 
vai ne: 
bet mēs 

tomēr 
uzvarē

jām!

Ir gani 
Tās drīz vien 
atvedīs!

Bet tev 
nekā. tikai 
kaut kāds 
plācenis!

Kā? Tev taču nav 
konfekšu!
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f Kur grozi?

y
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B A N K Ā  
K Ā  B A N K A

Ak. Sprukst! Labāk 
butu naudu atstājis 
bankā! Šaja rajonā 
tevi var aplaupīt!



^ d M E D B T O M P
Neiespējamā podziņa
Katru, kas raugās savu Iemīļoto 

TV programmu tikai tāpēc, lai jūs 
nevarētu raudzīties SAVĒJO, gaida 

briesmīga atriebībai Bet vai tik 
briesmīga kā Donaldu?

Daiļslidošana
Minnljal patīk daiļslidošana, bet { O/ 
Mikijam hokejs. Kad Mikijam Jraud 
briesmas tikt sasistam vairākās da|ās, 
an viņam iepatīkas daiļslidošana!

Nakts maiņa
F Deizijai jāstrādā par lidojošu feju, kas 
naktī atlido, lai palīdzētu mazu|(em, kuriem 
dīgst pirmie zobiņi! Jā. kas tik nenotiek ar 

cilvēku, kurš meklē darbu nakts maiņā! j

Publikas mīlulis
Arī 0onald6 meklē darbu, un viņam 
piedāvā kļūt par slavenu rakstnieku! 
Kādas šausmas -  Izrādās, 
slaveniem rakstniekiem ir jāraksta! ļ

'Srumi


