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DONALDS DAKS

Atvainojiet, kungs, vai jūs zināt, ka visiem 
baseina apmeklētājiem pirms kāpšanas 

baseinā ir jānomazgājas dušā?
<

Jā -  un es jau 
nomazgājos!

Tulkojusi Eva Jansone



Te tā ir! Būšu spiest 
to pagaidām 

konfiscēt!
Atdošu, kad 

dosities 
mājās!
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Kā parasti, Tautas kluba 
Dāmu biedrībai ir rīta 

sapulce džakuzi! Un, kā 
parasti, pirmā, pēdējā un 

vienīgā apspriešanas tēma 
ir klačošanās ar kluba 
prezidenti, Uelnaudas 

kundzi...

Vai esat dzirdējušas? 
Piķmīlis pieņēmis 
jaunu virssulaini!

Tiešām? Kas T Viņam pietika nekaunības lūgt jaunu 
notika ar veco? ļ  paaugstinājumu -  viņu jau nesen.

pirms desmit gadiem, paaugstināja!

Jauka, taču to nevar salīdzināt 
ar jūsu smaida mirdzumu, 

Lielnaudas kundze!



Ak vai! Mēs pat 
neuzdrošinājāmies ] 

tev lūgt!

Kāds pagodinājums, ka tāds 
aizņemts profesionāls atlēts 

kā tu rūpējas par mums - 
niecībām!



Palngāā! Es neko 
neredzu!

Ieliešu ūdeni superburbulojošās 
vannas putas! Tās radīs vulkānisku 

ziepju burbuļu izvirdumu/ He! He!



Palngāā! Es neko 
neredzu!

Ieliešu ūdeni superburbulojošās 
vannas putas! Tās radīs vulkānisku 

ziepju burbuļu izvirdumu/ He! He!



Viņas ir bloķējušas durvis no otras puses! 
Jāatrod cits ceļš. Skrienot fidz galvenajai 

ieejai, paies pārāk ilgs laiks!

Pēk! Tās dīvainās sievietes tiešām ir 
Suņapuikas! Kas to būtu domājis?
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Skatieties, Lielnaudas 
kundze! Redzat, ko es 
» jums atnesu?! y
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HORACIJS
KLARABELLAS ŠAUSM AS

r Man ir palikusi tikai viena iespēja -  
Bašs de Kukaino. viņš ir loti dārgs. 

. bet ar visu tiek galā!

Tur tev taisnība! 
Nu tad ķeries klāt!
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Man nevajadzēs spiest nost, tiklīdz būšu 
ierakstijis briesmīgo skaņu, ko tie rada... C U K A -Č U K A !

Viņi domās. ka tas ir kara gājiens, 
un pazudīs kalnos!

Un ja nu viņi 
domās, ka tā ir 

pārošanās dzies
ma. Horacij?Č U K A -Č U K A I

Es zvanu Bašam de Kukaino!

Č U K A -C U K A I

Urk! Pagaidi, 
saldumiņ!
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Kāpēc? ) Man ir jauns plāns! šo kukaiņu ķermeņos 

^ i r  daudz šķidruma! Tātad viņiem tavā mājā ir 
V daudz ūdens!

^  y  —  -s
Ja atradīšu ūdens avotu, ] Cik 
tikšu va|ā no kukaiņiem! 1 vienkārši!

-  h m -

/  \  C n J Ī U \ J L .  1
tr  ------ — M X------------------------------ >W X--------------------------------- ^

Pie visa vainigas faraongalvas, ko tu mani pierunāji 
iestādīt! Tās visu laiku jālaista!



i)°Pro^  ' uz priekšu... vai atkāpies, atkarībā
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Šurr-murt<š-ššštiVarbūt ne mitrā! Bet es
jums kaut ko ^ -------

pateikšu!



PLUTO
LA BĀ K
T Ā L Ā K

Es iešu uz ve|as mazgātavu 
pēc krekla! Paskatīsimies, 

vai uzvedīsies godīgi, 
kamēr manis nebūs!
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BRĀLĒNS KLUDRIĶIS
K LU D RIĶ A T E R A PIJA

Pirms piecām minūtēm, kad testēju 
jauno Bai|u atbaidīšanas ķiveri, kura 
domāta, lai novērstu visas fobijas, tā 

u-uzsprāga! Tagad es esmu īpaši 
pakjauts dažādām fobijām!
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Redzi, trešais veids, kā ārstēt fobijas, ir 
redzēt, ka vēl kādam ir tādas pašas 

bailes! Tāpēc es... ē. izlikos, ka 
man ir bail no uguns!

Labāk izliksimies, ka 
man kādu bridi jāpaliek 

vienam laboratorijā!

»-iA Vaīīīil Es degu!
Es liesmoju!

’ <ļ Izsauc armiju!
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Paskaties acis 
savām bailēm!
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Tu teici, ka tās tomēr var atgriezties! 
Tāpēc drošības pēc gribēju tās 

visas dabūt prom!

Paldies!... Zini, man vēl 
joprojām ir viena fobija! 
Patiesību sakot, neesmu 
drošs, ka tā ir ārstējama!

Nu, Bruno?
Kas tā ir par fobiju?
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Aāāi! Bērni devušies vasaras brivdienās, 
šovasar varēšu kārtīgi atpūsties! 

Nedanšu pilnīgi neko!

DONALDS 
DAKS

A K , JA U K Ā  
V A SA R A !

Šodien tev daudz véstu|u, Donald!

Tiešām ?

Man patīk saņemt vēstules!
Tik maz cilvēku mūsdienās raksta! 

Viena laba vēstule var uzlabot 
visu dienu!

^Taii
Rēķini! Man vajadzēja nojaust! Prr! 

Tālu no garastavokla uzlabošanas..



Paskatīsimies, kas vaja
dzīgs sludinājumos -  

Jaustinoperators. reģistra- 
W tors, kurpju veikala 
% pārdevējs... uĝ ģ

,Man nav ne centa, ko viņiem maksāt! 
Hik! Laikam nāksies 
meklēt darbu! r~ ------- ’

Driz...

, H tKeDŽERB

Ai. to es
varu! Un 10

vecāk i c ilvēk i
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Gribu tevi apsveikt ar to, 
pats personiski iesaisties 
bērnu aktivitātēs, sevi 

nežēlojot!

Pēc pāris 
mokošām 

stundām...
Taisīt virvju tiltu nemaz nav 

tik viegli! Cerams, ka knēveļi 
to daris veselu mūžību!

Ei! Mēs pabeidzām 
tiltu! Esam ievēlējuši tevi par pirmo, kas šķērsos 

tiltu! Tas ir liels pagodinājums, vecīt!

Uz priekšu, 
r Daka 
ŝs kungs!

Vari iet droši, tas nesabruks!

DRIN61
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Jā, tiešām! Tu uzturi bērnos 
sajūsmu stundu pèc 

stundas!

m Sdê& m âtty Jā! Tas ir bērnu brīvdienu meKiesanai
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