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DONALDS DAKS

Tulkojusi Eva Jansone



Riosa kungs! Virs, kuram 
pieder visai liels strēķis 

šīs apkaimes!

--------------------------- ^
Tieši tā! Tāpēc jau 

rēķins nav lielāks!Tas nav iespējams! 
Es pagājšmēnes 
samaksāju par
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Bet vienigā laiva šeit pieder Riosa 
kungam! Un ari tā ir jāremontē!

Ja būšu uzmanigs, man nemaz nevajadzēs laivu, 
lai noķertu elektriskos zušus!

Kā teiksi, 
tēvoci Donald!
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Galvenais ir izvélèties maizi 
kâ èsmu, tad 

pārējais büs
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Tēvoci Donald! Tas nav elektriskais zutis! 
Izskatās pec kapibaras!



i  r; m m
Jābūt uzmanīgam!

Te ir daudz akmeņu un bedru, kas 
varētu apmuļķot nevīžu!
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Es iztērēju mūsu pēdējo naudu!
Taču tas i r ______________

katra centa

Vecs ūdenslīdēju 
tērps? Un zivs 

' S  N v stikla burkā?



Ei. ko tu dari? 
Tinies prom!
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Nēēēēēēēē!!!

Pēc pāris nedēļām 
atkal Dakburgā... _

Ši ir pirmā reize, kad mums 
jāslēpjas, lai mūs neatrastu 
— j  cilvēki no iepriekšējās 
4 slēptuves! Jļļ

Ai. apklustiet!

Mums kaut kas 
iešāvās prātā, 
tēvoci Donald!
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**£№T
zvēriņiem

...m azi un lie li dzīvnieki cīnās, la i izdzīvotuI 
Pēc garas, ēdiena un patvēruma meklējumos 
pavadītas dienas jebkura dzīvības forma var 

kjūt par izsalkuša cilvēka vakariņām!

SPRUKSTS
VARENAIS AIZSTĀVIS

V aidienn!
Nebeidzams cīnās

un izdzīvošanas

D 200S-174 ļ

Kādam kaut kas 
jādara, lai aizstāvētu 
savvaļas radībiņas!

Huk! Ko es izdarīju?! 
Neuztraucies, mazo 

draudziņ! Es tevi 
izglābšu!
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Paskaties uz viņiem visiem, Mikij! Man 
kauns par to, ka nekad neesmu ievērojis 

šos mazos nabaga draudziņus!

Izskatās, ka viņiem 
viss ir labi!

/ Ka es tev saku -  viņi \ 
cieš, lai tikai izdzīvotu! ,  
Kamēr mēs bezrūpīgi 

pastaigājamies pa ielām! 
Pietiek būt tādam 

cietsirdim!

Uzmanies!

Ak kungs, Mikij! Es patiesībā 
centos atbrivot bitītei ce|u! Tu stāvēji 

viņai priekšā!Par mata tiesu! Tā gan! Paldies, ka izglābi mani no tās 
bites!
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Mums jāpalīdz mazajiem 
draudziņiem, kā vien varam. ...piemēram, 

jāsagāda 
alternatīva dabā ļ 

grūti atrodamajai | 
L pārtikai! j

šņuk?

HOTDOGI

Ēē... zini, Sprukst, loti jauki, ka tu gribi... ē, 
izpalīdzēt citiem! Būtu lieliski, ja visi rūpētos 

par mazajiem brāļiem...

Tev taisnība, Mikij! Priecājos, ka saprati! 
Vienam vīram nav pa 

spēkam darīt laimīgu un 
bezrūpīgu visu dzīvo dabu!

.bet cik tu viens 
paveiksi?

Ja mūsu būs vairāk, vairs neviens 
zvēriņš šajā pilsētā necietīs! Tagad iešu 

uz parku! Varu saderēt -  tur būs 
milzum daudz nelaimīgo!

..tev man 
jāpafīdz!

Sargā šo skudru pūzni un 
brīdini garāmgājējus, lai 

nenomin skudriņas!



He, he! 
Pielavīsimies 
viņam klat!

~ tr-

Mikijs uzvedas kā ists 
dabas draugs!

.. Ejiet pa vienu malu, ļautiņi! 
Te ir... ē. bīstami novietots 

savvaļas objekts!

Negribu sāpināt Sprukstu! Bet es taču 
nevaru visu dienu gaidīt viņu atpakaļ un 

sargāt skudru pūzni!

T a d  pasaki viņam, ka tev šis 
v darbiņš krit uz nerviem!

AAAAĪI!

Vai pasaki, ka devies vizītē 
pie slimas skudras! Ha!

Man pietiek! 
Mani ne tikai apsmej, 

man ir arī pilnas 
bikses ar skudrām! 

lešu meklēt 
Sprukstu!

Man nav iebildumu pret putnu un vāveru 
barotājiem, bet šie skudru aizsardzības 

iežogojumi traucēs cilvēkiem! Novāc tos. 
citādi būs jāmaksā sods!

J Man jāmaksā sods? ’ 
Bet vai jūs prasāt sodu 

tiem, kun nogalina 
l kukaiņus? ļ
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Sprukst, pārveidot visu dzīvnieku dabiskos dzīves 
apstākļus ir neiespējami! Tev jāatrod vienkāršāks veids 

kā palidzēt saviem mazajiem draugiem...

Tev atkal taisniba, Mikij! Paldies, ka 
parādi man pareizo ceļu!

Bet kurp tu tos nesisi? 
Uz kādu mitekli?

Tā kā es nevaru uzlabot 
viņu mājas, nogādāšu viņus 
visus daudz drošākā mitekli!

Uz drošāko, ko zinu! Uz jauku vietiņu, 
ko es saucu par... mājām!

Nu. nu, alnēn, nepretojies!
Tev pašam būs labāk! Paskat tik. 

kā visi tavi savvaļas draugi 
iekārtojušies!
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Turējos pa gabalu, cik ilgi vien 
varēju! Beidzot jāpaskatās, vai 

Sprukstam viss kārtibā.

Mikij! Prieks tevi redzēt! 
Nāc iekšā! Uzmanies, 

neuzkāp mārītēm!

Sprukst, 
mums noteikti 
jāaprunājas!

Zinu, Mikij! š ī bija tava doma! Es pēdējā laikā esmu 
bijis tik aizņemts, ka neesmu pat pateicis tev paldies!

--------------------------------------------------------------------- ļ
Es neko neesmu izdarījis! Es tikai baudu 

dabas burvību! Kas var būt vēl nomierinošāksTā nebija mana doma! E 
tev pateikt, ka tas viss 
par traku, un tagad ir v<

21



Vaimanudieniņ! Vardes ēd 
vabofītes! Putni kaujas ar 

jenotiem! Un -  brālīt balto... 
Alnis dzenā vāveri!

Ei! Beidziet plesties! 
Kaķi un suņi var 
būtdrau... Umf!

...nu tad pazūdiet, 
pazūdiet, pazūdiet!

Tiklīdz es pagriežu 
muguru, jūs uzvedaties 

briesmīgi, ko?
Labi! Ja jūs 

aizstāv, jūs sākat 
mesties cits 

citam virsū...

E... tu taču neiebildīsi, ja vēl joprojām būšu 
mazliet jaukāks pret zvēriņiem, vai ne?

Ir dažas lietas, 
ko dabā nevar mainīt 
ne zvēros, ne cilvēkos. 

Mikij! Mums visiem 
jāpastāv pašiem 

par sevi! a

Vai neiebildīšu, veco- 
zēn? Protams, ne!
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Brālēnam Līmogam dažreiz ir pilnīgi traka 
________ humora izjūta! Diez, kas...?

Sāk izskatīties pēc.

Ieslēgšu slēdzi un..lauvas! Nu. vecīt, ielikšu akumulatoru 
un paskatīšos, kas notiks!

Jēziņ?!

PALĪGA!
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VECMĀMIŅĀ PLEZNITE
GOVS PĪRĀ G S

* Šodien vecmāmiņa kaut ko cep! Viņa ir pasaules labākais 
pavārs!

Ak vai! Ābeles -  mēs jau nākam!

No kuras ābeles 
lasīsim?

Vai! Žēl, ka netiekam 
pie tās ābeles!



Rit! Vecais niknais bullis 
nevienam neļaus līst aplokā!

' ___ Ņ ^ M M J

Jābūt veidam, kā aizvilināt viņu prom. 
kamēr tiekam pie garšīga pīrāgu 

_______ pildījuma!____________

Ei! Man ir laba doma! 
Pagaidiet mani tepat!

Bulli uzbrūk sarkanām lietām, vai ne? f 
Un šodien ir diezgan vējains! \

Tā, vispirms piesiesim šo < 
sarkano kreklu pie sētas staba' 

tālu prom no mūsu ābeles!
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Oho! Ņams! Garšīgākie 
āboli, kādus jebkad 

_____ esmu ēdis!

Pasteigsimies, 
kamēr Brunis nav 

attapies!

Paskat tik! Tie vairāk izskatās 
pēc greipfrūtiem, nevis āboliem!

Ak vai! Vējš norima! Labāk laižamies!
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Mēs netiksim Tas tik ir 
kociņš!

Vismaz... Nams! 
..mēs nenomirsim 

badā!

> Varbūt tā nemaz \  Viņš taču 
nebija tik laba d om a!j driz ies prom, 
ļ m ne?

Pēc divām 
stundām-
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Au! Uzmanīgāk, Tik!

BUMP!
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TĒVOCIS KNAPS
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Kāds smal
kums! Kāds 
skaistums!

Tas ir izturīgākais seifs pasaulē! Katra siena \  
ir no dubulta bronzas un titāna /

sakausējuma! To uzlauzt ir
neiespējami! J ^ TieSi tas man

" _____ \ / I ir vajadzīgs!

Un ne tikai! Tas ir 
arī īpaši drošs!

Jā. bet es nevaru izturēt skatu, kad 
tāda kaudze naudinas mani pamet! 1

Parasti tu 
pats kārto 

maksājumus!
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Man vismaz 
vajadzētu izmē
ģināt kustību!

Ko? Donald! 
Donald!

J-jūs viņu 
iegrūdāt seifā!

Vai tad jums nav 
šifra, lai to atvērtu?

Aizmirstiet! Sienas ir ) 
pārāk biezas! Un pat ja 

jūs sadzirdētu, tur  ̂
ir pārak tumšs, lai 

saskatītu ciparus!

Heijā! Vai jūs nevarētu atnākt 
atpakaļ? Mums radusies ķibele!
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Tā ir |oti nopietna problēma! Jūsu 
māsasdēls izdzīvos tikai pāris stundu!

Šis seifs ir izstrādāts 
tā. lai tas nebūtu 

iespējams! W r B-bet jums 
ļBL kaut kas jādara1

Mēs neko nevaram līdzēt! Tas ir 
reaktīvo lidmašinu drošs, skābju drošs, 

vinčas drošs un visa cita drošs!

f  Vācieties! Ja gribu atrisināt problēmu, 
man vajadzigs kāds ar radošāku pieeju!
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Lāzergriezējs! Tas griež 
metālu gluži kā sviestu!Kas tas tāds?

'  Paņēmu līdzi savu instru
mentu kasti -  paskatīsimies, 

ko varam darit!

Aiziet!
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'  Tam nav jēgas, Makdak! '  
Šis ir jau piektais nodilušais urbitis! 

Seifs ir pārāk izturīgs!

Varbūt derēs mans 
īpaši izturigais 
dimanta urbis!

Kaut te būtu 
kāds profesionāls 

kramplauzis!

Pēc 15 minūšu pacie
tīgas gaidīšanas...

Vispirms jums jāsaprot, ka es 
nekad nestrādāju steigā, tāpēc 

jums abiem jānomierinās,
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šaubu nav -  
viņam bail no 
izgāšanās!

Acīmredzot Seifnaves 
kunga reputācija ir tikai 

izrunāta! _JP,

Es visu 
dzirdēju!,

Es aizmirsu pieminēt, ka 
ieturēšu steigas un stresa 

nodokli! Grrm!
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f  Neesmu redzējis metālu, kas 
neizkustu no mana augstsprie

guma metināmā aparāta!

Tas jau 
man patik!

А Ш

Bet tas ir pārāk bīstami! 
Donalds k|ūs par spilvenu 

pūkām! _

Es... Seifa vietā kūst 
metināmais aparāts!

Man ir bumbas! 
Paštaisīti, superspēcīgi 
_7 spridzekļi! i

Huk! Nesaki, ka 
tev vairs 

nav nekādu 
aparātiņu!

Bet šeit spridzināt? 
Mēs nevaram iznest 

seifu ārā?

Mums nav izvēlēs!
Viņam atlikušas 

2 minūtes ko elpot!

Nē, labāk paši 
izejiet ārā!

О BAMM!Tūlīt sprāgs.
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Tas ir tukšs! Gē... ko...? 
Zemestrīce?

Naudas
krātuve!

Pēēēēēk! Mana 
naudas krātuve brūk!

Tā neizturēja 
bumbas 

sprādzienu!

Vai! Paskaties 
uz durvīm!
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Jebkuras pārrunas, kas 
attiecas uz manu hono

rāru, tiek veiktas a r^ /  
m an u  a d y o ķ n ļu l_ _ ^ f c

Kaut kāds man pateiktu, 
kāpēc es pie visa esmu 

vainīgs!

Prr! Pirmais, ko noķeršu, 
dabūs pa mizu par abiem!

Tā tevis dē|
sabruka!
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starai galu, 

un nedarbs būs

roļgl

Donalda suņuku nomākusi depresija -  nabaga dzīvnieciņš 
to  vien dara kā ēd un skumst. Sunitis ir tik noskumis, ka 
nolemj pamest mājas, paņemdams līdzi Donalda cūciņu -  
krājkasīti. Sākas īsta panika, jo  kurp gan var doties viens 
noskumis, spalvains radījums? Kas to  lai zina...


