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Ai, brālīši! š i Ir mūsu 
pirmā skolas diena. bet 

neesam izpildījuši 
t  nevienu vasaras 
l darbu! >

- io g a d  Tiks. 
J* s  un Triks 
« • p & tM le *  

iiaz nāvei!

Citiem börniem
šovasar nebija 
jnpikto mājas 

darbi!

Jā. bet citi berm pagājušajā 
mācību gadā tik biīmškigi 

neslaistījās!
He! Mes pārvēr
tām slai3tīšano3 

īs lā  mākslā!

DONALDS DAKS
D Z ĪV E  V E R D ZĪB A

Skolotāji mus 
nogalinās!

Tulkojusi Eva Jansone



Mēs varētu 
pateikt tēvocim 
Donaldam, ka 

l esam slimi! f

Mums ir vajadzīgs plāns, 
ka Izvairīties no skolas 

uz ilgu laiku!

N6. vlnš
neuzķertos!

Katru gadu zeni cenšas 
atrast iemeslu, lai izvairītos no 
iošu/ms uz nko/u! Šoreiz būšu 

uzmanības iemiesojums!

T a jip a M
laik&te»ft-

Lai u tī km; notiktu, 
viņi ies uz skolu!

r  Tā kā man sakas 
atvaļinājums, 

nāksies visu savest 
. kārtībā! ;

Viņi visu vasām '  
mācījušies un nav darījuši 

nevienu darbu majas!

Maja izskatās 
p6c grausta, un dārzs 

pārvērties džungļos' 
Bet laikam /au izglītība 

irpirma/a vieia!

Y Ceru, ka "  
’ vīni ir  tzpiidiļuši 

visus uzdotos 
vasaras darbus!
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Jaunakos Sporta Avizes un Donalda Daka gan 
vecos, gan jaunos numurus mekle:
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Komixi & Zhurnali izmantojami TIKAI izgli- 
toshanas vajadzibam. aizliegts komeciaali
iz MAs tik ļoti 

ciešam, ka 
nevaram iz

pildīt IIUVitilNJ
dartnJ
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Musu tēvocis 
Donalds iz- / 

.m anto  müs!J
Jā. viņš uzvedas 
kā īsts vergturis!

Varētu padomat. ka 
es viņiem atļāvu visu 
> laiku slaistīties;!

Man vaiadzöja noļaust!
B.ilt;u; Li(kc; un , 

f nolasītao grāmatas1 ]

\



sn'*i!Sfe
[daud^--

...nospodrināt visas 
grīdas. noslaucīt 

putek|us v ir*  maja, 
izmazgāt visas drē
bēs. mazgāt traukus 

un gnlavnt o k I... i

Visu mOsu nelaimju 
cē lon is ir mūsu 

skarU'ibi, tirāniskais
tēvocis vergu dzinējs, 

kurš nepazīst
žēlastības!

tad viņš mums 
r pavēlēja nopļaut mau

riņu. aplaistīt puķu 
dobes, apcirpt 

dzīvžogu, pārkrāsot 
[  māju un salabot jumti

daks tiņus ..

Nedejam ilgi, 
kamēr viņs pats 

slaistījās pie 
lolevi/ora! .

Hmp. sākšu ar bērnu 
, skapja sakārtošanu!
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D-b-bet, 
Doka kungs!

Tātad viss, ko 
teica zeni, bija 

patiesībai
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Daudz jākope, lai 
nokopētu visu, ko zem 
v mati stāstīja...

...un  ieliktu pilnu 
komplektu katra 

skolotāja plaukhn;'i!

AI. d k  
šausmīgs 
pīļtēviņš!

Kads
barbars!

Nākam aja Uz priekšu, zēni! 
Skola gaida!

Oho! Visi m ūsu skolotāji 
* s tāv pagalma!
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HopAfi!Lai butu, kā teiksit, 
sī kaļas!

DOfiALPS// 
DAKS \ \

Ļoti smieklīgi! Jus tik viegl 
^  i  neaizbēgsit! 
Nu tad mums..

vienkārši nāksies.

Pho! Es padodos! Nāksies 
izlūgties Dni/ijas žēlastību!
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V  P A K Š !  3 -  - Ш  /^Pateicoties saviem ninzju pane^
О ^  I /  miAnl^m mSn v/lpnmAr ni*»\/*»lk4 im
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Nelauza v i t l ļ  jum s vajadzēja ierasties 
T  r 5 m . seP,iņPadsmi|ā  gadsimta

\ l  ________ tērpos... >
D M  visSajns

ļ  A. srmekhgajas nīnzju jT \  j \  j i 
skrandās! V  /

Di

728%
BALlt

Bet Jūs nevarat tajos
dejot v;ils ilUn šie tērpi ir no 

septiņpadsmitā 
Ļļtidsimta...

. .no septiņpadsmitā 
gadsimta Japānas1

N<; tjlii7 i' Tēvocis Donalds apsolīja tikai to. ka 
ieradīsimies septiņpadsmitā qadsimta terposl 

V
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SPRUKSTS
VĀJĪBA

Turpini vien iesākto!Šovakar os varētu uztaisīt 
sava» lieliskas krējumu . 

konfektes! ___— šaja maja tu ne* 
m  neatrada

Es pielipu!

Kas te 
notiek?

Operator, sazvaniet policiju! 
Mums to ir nelieli 

sarežģījumi' F "
Labi! Labi! Izbeidziet!

Jus varētu 
palīdzēt!

KLANG !
KLANG !

Izskatās, ka jūs 
esat iekritis, seržant!

Tev taisnību! To rwkā nav! Es tik un ta paņemšu 
nedaudz krējuma konfekšu' Saldumi Ir
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G rib u  b ū t v is s k a is tā k ā  
ragana šāvakara raganu balle, 
taču man nekas neizdodas!

H 331201

...sikspārņa spārni 
ari nav diez ko

Gariņš, kurš piepilda 
vēlēšanas, ia viņu 

sasmīdina? Tiuši la?; 
man ir vajadzīgs!

Esi dzirdējis šo ; nka3 gariņ? 
Kāpēc blondīne neēd 

mannetus gurķus?

Drīz...



Un tfl. pa nakti...

Cs šāvakara ballē 
būšu visskajstāka 
rag.*inn, slotiņ. >

<>

.tāpēc, ka 
os te esmu 

vienīgā ragana!

Man nevajadzēja 
uzticēties gariņam, 
> kuram patik joki'
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HMP! šķiet, ka nav nevienas 
klusas vietiņas, kur pavadīt 

brīvdienas. Palīg! .

B, paskaties! Podnjnis 
neaptraipītas dabas pleķītis! 

TieSi tas. ko meklēju!

Мёз lidojam apkārt 
jau divas dienas! 
Un visur cilvēki 
klaigft un radio

bļaustās. .

(  Lai vien turpina 
meklēt. Palīg!

īa ir
vakardienas

avīze!

Marsa zonde neatbild! Uakburgas 
Kosmosa centrs meklē Bruno 

. Bezbremzi. lai atrisinātu 
■*>-----------problēmu'”

Vai nav lieliski, draugi? ^  
Es vakar atradu J

šo vietu!

HRM' Es padodos! 
Tikpat labi varu lidot uz 

Kosmosa i;« iilru  un palīdzēt 
.  zinatniekieml .
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Zinātnieki bija 
pārliecināti, ka Marsa 
zonri» piezemējusies 

kaut kur tgggtī

Svētā
klokvārpsta'
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Šis ierīces nevienam  nekaite! 
Tās tika i ievāc 

inform āciju!

Slop! la s  ir vērtīgs 
zinātnes aprikojumsl

To moR 7inām, 
dīvainais garais 

DUtnin!

Ši ir klusa 
planēta!

Kā tu  doma, 
ka3 notiks, ja 

visi lidos  Šurp?

Skaidrs! Tas pats.
kas uz Zemes 

atvaļinājumu laikā'

/ /  Visas Saules sistēmas 1 
ļ U { {  planētas sūta šurp Marsa 
f i j  \ zondes! Mums ir apriebies!

Tāpēc mēs tas j
sadauzām '

Tur neko 
nevar iesākt!Un tā ... l/mnnsi Znnū! Tu Bruno 

Bezbremze no Marsa 
orbītas! Marsa zonde ir iznicināta!

Planētas apvalks pavisam 
ruiv piem & rots, k T ^ ' V ^ ' n  
lai nosēstos! ■  /

Det. ja jūs sasitīsiet Marsa zondes, viņi 
sūtīs jaunas1 Tā vietā jums vajadzētu 

nodot informāciju'

Kādu?

Aizmirstiet 
par nosoSanos uz 
Marsa! Parak bīstami!

Tev taisnība, draugs! 
Un. ja mums paveiksies, 

tā tas ari paliks!
Marss ir klusa 

planēta, vai ne.
joc īga is  putniņ?
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MIKIJS
UN SPĒLES S Ā K A S !
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Mans sapnis piepildījies! Šeit i r  sportisti i k > visas pasaules! 
Viņi pūtas vaiga sviedros! Skrien, cik vien ātri spej!

Dara visu. lai pierāditu, 
k.i ir slifK2jki<!!

Lec augstāk par citiem!

galvenais nav sacensības! 
Galvenais ir visu tautu 
kopā bū Sanas prieks!

Te sapulcējušies labākie no labākajiem 
Uii draudzīgi dalitos savos priekos1 Jāl Tadai 

vajadzētu būt
pasaukt«!



Mēnešiem ilgi esmu studējis seno 
gneku okultismu, lai saprastu, pa 

kurieni tumsas spēki ienāk šajā 
(xi!uuikl!

Senos laikos šis te m p is  lika celts 
Zonvemim, pazemes dievam!

Manas pūles nebija veltīgas' Beidzot esmu : 
atradis vietu, ko ilgi meklēju!
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Ja! Indīgas liesmas vēl joprojām kvēlo no plaisām, kuras ved leia tieši 
pie Zemzemja nāvīgās valstības! Saias liesmas ir ļaunā uguns!

Jā! Es aizdedzināšu liesmu, kas nesis iznīcību visai 
cilvēcei! m  rv------

He! Tagad es vienkārši 
aizdedzināšu savu lāpu 

ar sātanisko uguni.



Man izdevās! Sauļo uzlēks tikai pēc 
stundas! Man pietiks laika pabeigt netīro 

darbiņu!

Lieliski! Man patīk laba 
darba atmosfēra!

Tukšs olimpiskais stadions 
naktī ir diezgan drūms 

un nomācošs!

Uguns ļaunā maģija neka 
vējoties sāks iedarboties!

Un tad ... 
K  Ha1 Ha! Ha!

Pēc mirkļa pareizā olimpiskā uguns 
tiks nomainīta pret nelietīgo 

pazemes uguni!
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Un kos noticis ar sportistiem? 
Izskatas pārmocījušies' Šķiet, ka 

viņus nospiež liels slogs!

Ak, kungs!
Kas par briesmīgu laiku! 
Tik auksts un vējains!

Nākam*

Ko tu teici 
Piespied 

mani!

Ai! šķiet, ka nesaskanas i Vācies 
sāk pieaugt! ļ  prom, tū|a!

Un ne tikai! Vīni cits citam klūp virsū! 
Kaut k;u; nav k.lrlitiā!

Ja viss tā turpināsies, olimpiskās spēles izjauks 
šis mistiskais ļaunais noskaņojums!

Pazudi miglā, ēzeli! [ Apklusti! CiesI 
_ _ _ —A  nevaru tavu seju!

Nelien svešās 
darīšanās, 
žurkulēn!__

Lūdzu! Visi nomierinieties! 
Neaizmirstiet draudzibas garu

Tas ir trakums! Pilnīgs trakums! Kas te notiek?

Vienkārši! l as ir sapņa 
piepildījums!
Mana sapņa'



Vai tnd  tu nejuti, c ik vajš paliec, kad tevi piepilda
Zemzemja uguns?

Virtam taisnība ļ  Visu labu, svētais pamuļķi!
Maģija iedarbojas... ( Izbaudi pasakumu! Hei Hei
Es jutos ka p ā r v ā r ī t s -------- -,--------v - - - ^

makarons
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Pleķis aizbēga! Es nedrikstu 
|aut viņa planam piepildīties!

Tātad viņš apmainīja olimpisko 
uguni pret pazemes liesmu!

Viss nostatos savās vietas, 
ja es nodzdstu |nuno uguni!

Vniiil Jo tuvāk mūžīgajai 
ugumj. jo mazāk spēka 

man atliek... ^

Nu vairs nav labi! Es to  nevaru! 
Burvestība ir pārak 3tipra!
Es nevarèèu nodzēst uguni!

Mès brauksim loti talu, bet es 
samaksāšu! Stājies vien malā!

Uz kurieni, ’ 
priekšniek?

Ir tikai viena izaja! Pēc ieapējus 
ātrāk tik t prom no stadiona!
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Skanēja: Kazimirs

daud l»"'
Esam klāt,
priokāniok! 

O lim pa kalns!

Mūslaiku modernās 
vienmēr tiek aizdegtas 
pio Zovo priostoriones' 

Ceru, ka viņa ir

īem o w w w
Jā! Seno olimpisko 

spēļu dzimtene! 
Neizslēdz motoru!

Pec mirkļa 
\  būdu atpakaļ!

Te ir laika apskadetais stadions, kura 
sensenos laikos sacentās izcili atlātil Te es
_ .  turu savas rozorves lāpas'

Vaidienlnl Man ir vajadzīga
oficiālā uguns'
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Oho! Paskat tik! Cs skrienu 
pa Atēnu iuttirn ar olimpisko lāpu! 

Mans sapnis piepikfijies!

Vaidieniņ! To iet trakāk nekā jebkad! Brālības gars ir 
pilnīgi pametis šo vietu! Vai man izdosies

glābt spēles? -----------1

Olimpiskas lāpas var 
aizdedzināt tikai ar saules 

staru, kas iet cauri šai 
svotajui lēcai!

Ātrāk, taksist! 
Mums katrs mirklis 

ir dārgs!

Sasodīts! Mums 
pārspraga riepa!

Paies laiciņš, kamēr nomainīšu to nelaimīgo riten!

Aizmirsti! Mari rinkavējoties 
jānogāda uguns stadionā!



Tomēr lapa man dod 
vajadzīgo spēku! --------

Ja! Man izdevās! Mūžīgā' 
io limpiskā uguns reizi par 
\  visām reizēm pieveiks 
\  Zenizemju lioumu!

Pūlis pārtraucis stridus! 
Sportisti ir gatavi sacensībām! 

Nu, ko lai 63 3aku!
Khem! Lai spēles
sākas... atkal!
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