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DONALDS D A K S
CEĻŠ M ĀJUP

Viņš ir nelaimīgs kopš 
briža. kad atgriezāmies 

no atvaļinājuma!

Nu beidz, Ķepaim! \  /  Tu jau labu laiku neesi 
Negribi paspēlēties (  S pat pieskāries savam 

ar savām mantiņām? \  /  mi|ajam trusītim Harijam!

Liecieties mierā, 
mazie! Tas suns 

nav nomākts!

Tulkojusi Eva Jansone



5



Vakar te sēdēja noskumis 
sanbernārs! Viņš visu laiku 

skatījās uz to plakātu!

Tad tas bija 
jūsu Ķepainis!

BRĪVDIENAS
KALNOS



T a s  bija pavisam jokainil Sunim zobos 
bija cūciņas krājkasrte, izskatījās, ka 

viņš grib kaut ko pasūtīti"



Surpceļā mēs 
pabraucām garām 

garāžai! Labāk 
dosimies ce|ā!

Ko mēs tagad 
iesāksim?! Sāk snigt!

Neiespējami! Es pat 
neredzu savu roku!

Esmu izsalcis! 
Kas jums maisā?

Spriežot pēc kokiem, 
šķiet, esam nomaldījušies 

no cela!

8

Suņuku prieks! 
Lieliski!

Ja gadījumā 
atrodam 

Ķepaini...



Zināt, tā bariba 
nemaz nav tik slikta!'  Tādā vētrā nav jēgas 

iet tālāk! Noenkurosimies 
tepat, kamēr vētra norims!

Vēl viens 
sanbernārs!

Prieks tevi redzēt! 
J Ko viņš 

dara?

Cik gudri! Viņam ir ziemas' 
i mēteli priekš ,

mums visiem!

Noņem
mērus?

Prieks, ka vismaz 
kāds zina, kurp ejam!

Mm! Kas var būt W Skatieties! 
garšīgāks par

karstu šokolādi! \  "  H 'ĪSfe

Kontrolpunkts' 
C? Tūlit būšu 

klāt!

Helikopters!
Jūs, lejā, uzmanieties! 
Šādā laikā ir  diezgan 
pag rū ti nolaisties!Mulķigākā ierīce, 

ko jebkad esmu 
redzējis! Varbūt pat 

vēl muļķīgāka!
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Laipni lūgti 
Viršu kalna 
sunu mitnē!

Loti labi atceros jūs un Ķepaim, Daka kungs! 
Diemžēl nevarēšu jums palīdzēt! -

Kepaina te nav!
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šī nevarētu būt īstā vieta!
► Spalvainis neko nesaož! 
Paskatieties, kā viņi nervozē!

Vai viņus var vainot? 
Šis mežs man uzdzen 

šermuļus!

Ja vien šoferis būtu 
bijis mazliet precīzāks!

Nabaga
Ķepainis!

Ja mums visiem pieciem ir bail, 
tad iedomājieties, kā jūtas 

Ķepainis?

Kaut es nebūtu bijis 
tāds mu|ķis! Tā ir 

mana vaina!

Paskaties 
uz Spalvaini!

r Vai tad mēs pirms pāris dienām, 
braucot mājās, nešķērsojām 
Akmeņkalnes grēdu? i 

Mēs braucām pa šo ce|u! \  \
Tev šis ce|š nešķiet 

pazīstams?

Spalvainis kaut 
ko atrada! Trusītis Harijs!?!
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Kā te nok|uva Ķepaiņa 
mīļākā mantiņa?!

Tā gan nav mūsu 
lielākā problēma..

RRRRR!

Mēs zinājām, ka tu esi 
ģimenes 

drosminieks! Ē

Miļo
Ķepainit!
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Es ari loti priecājos 
tevi redzēt, 
draudziņ!
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SU N APU IK AS
K O N G A  A PSA R D ZE

Tas ir briesmīgi riskanti,
176-167! Šmaks! Vecais kungs 
V  mūs noteikti pamanīs! J

Tieši tā. 176-761, 
to jau mums vajag!
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Arā! Jūs, 
asinskārie 

parazīti!

Ja maksāšu tik, cik prasāt. 
Suņapuikām vairs nebūs 

ko zagt!

Man ir vajadzīga lēta 
apsardzes sistēma! •,
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Pārāk dārgi? 
Mēs tā jau 

esam pārāk lēti!

Nu ja! Vēl lētāk, 
un es paliktu

Šķiet, vecais 
žmogs gatavs 

uzķerties! Jā. tieši tā. kā 
es domāju! <

Mēs esam izgudrotāji, kungs! 
Nākam ar piedāvājumu, kuram 

nespēsit atteikt! 1

Gribam piedāvāt jums izmēģināt 
mūsu lēto apsardzes sistēmu 

^  par baltu velti!

Lēts un par velti -  mani 
mīļākie vārdi -  protams, 
pēc “naudas"! Un kāds 

jums no tā labums?
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Visšvakākie biznesmeni, 
kādus man nācies redzēt! 

He-hē! __ „

Visu labu, vecais 
kungs... ēē, 

Makdaka kungs!

NETUVOTIES!

Jā, Knaps noticēja Konga 
svilpītei un visam pārējam!.

Viņš ieknta!



..piekaus 900 mārciņu 
smags gorilla! He-hē!

Man gluži vai žēl 
suņapuiku, ja viņus.

He-hē! Trīs svilpes pūtieni!
Tas ir pat labāk nekā 

r “Sezam, atveries"!

Ceru. ka mērkaķis 
f  ir tik gudrs.
’ kā tu saki!

777772 -  kas tas?
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Tirs! Nesiet šurp 
ķerras!

Es dzirdēju troksni!
Ja nedzirdēsi trokšņus naktī, 

nekad nekļūsi bagāts!

Varbūt palīdzētu 
nomierinoša mūzika?

Kong? Ko tu 
izdarīji, mu|ķa 

mērkaķi?

Šķiet, vecais 
. kungs ir tāds kā 
fmazliet uzvilcies!

...pirms nabaga 
neveiksminieka 

sasiešanas!

 ̂ Labs puika, Kong! četri svilpieni 
nozīmē sitienu no augšas pa galvu..

Mmnnllp!,

KIONK!
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Nākamajā
Tēvoci Knap! Vai tā tu bēdz 

no savām likstām?
Paskatieties, brāli! 

Te kaut kas nav 
kārtībā! .

Jā, katru reizi, kad pūš 
svilpe, es ieslīgstu 

aizmirstībā!
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Apsēdies un centies atpūsties, 
kamēr es uztaisīšu želeju!
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Tà ir kème, Bruno! 
Es tajà taisu sviestu!

Un kā ir ar to  lietussarga 
statīvu, vecmāmiņ? Ari to tu 
^  pati taisīji?

Gribi gabaliņu pašceptas 
ābolu kūkas,

Bruno?
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BAMS!:

Uzvarētājs svētdien varēs pavadit 
mani uz Dāmu kluba deju vakaru! Ja 

‘ nepieteiksities sacensībām, varat 
man acīs nerādīties! y

Četrdesmit kilometru! 
Tu pie visa esi 

vainīgs!
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Bet nē, Cietsmaidis tik viegli netiks cauri, jo 
nākamajā ritā... -------------------------------
—“ “ T r ra -----------------^  \  Kā man neiet!

Es skatījos maratonu mājās, savā ērtajā krēslā.

Un, protams, 
svarigākais jautājums ir  

kurš šovakar pirmais 
šķērsos finiša finiju!

Kaut es būtu 
zinājusi!

Donalds veikli tika priekšā savam viltīgajam 
sāncensim... i-----------------------------------

Hll-HŪ. Hll-HŪ, 
SKRIENAM 

MĒS UZ 
PRIEKŠU!

Prrr! Pat večuki skrien 
man garām! Ja veiksme 

tūlīt neuzradīsies, es 
noteikti zaudēšu!

Ha! % 
Cietsmaidis jau 

piekusis! Viņš nekad 
mūžā nav tā skrējis!

Malā, nīkuli! Man 
jātiek augstākā vietā!

Ei! Ko maisies pa 
kājām?

VAAAAAl!

AŪ-ŪŪŪŪO ! Neticami! Viņš lido 
pa maršrutu!

Kurš te 
nolicis 

batutu?
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PAÜIGAAAI

36



37



^KSK^SES-

MIKIJS
PALAID N ĪG IE R Ū Ķ ĪŠI

Vaidienin! Rūķīšu karaliene ir vēl ^  Sprukst tu taču saproti. 1  
skaistāka nekā pagājušajā gadā! ) ka paUesrbā^na nav rukit.s? I

■  n £ rrA — ■ vi=r i —i

Kā tad, ka saprotu! Viņa ir lielāka 
par pārējiem rūķīšiem!

Tad nākuši 
atpakaļ pēc tiem un 
apgriezuši māju ar 

kājām gaisā!

Rūķīši ir traki neganti radījumi! ) Folklorai nav ne vainas!
Taču es tam īsti neticu!
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Rītausmā. Vāāā! Nu gan tā senā 
folklora iesēdusies man 

galvā! Stundām ilgi 
knosījos un grozījos!

Kārtīgi izsmējies, 
Mikijs tonakt gul 

nemierīgi!

Burrburr-  zzzz! ...za|as. 
burrburr! ...āboliņa lapas, 

zelta podi...

Jēēēziņ! Matu želeja?! Ko tā dara te, 
kur jābūt manai zobu pastai?

Ik! Un kopš kura laika 
pārkārtota mana 

guļamistaba?! Šķiet, te 
uzdarbojies viesulis!
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Vāāā! Šķiet, neko neesmu 
pārkārtojis, tomēr labak ātri pārskatīšu 

ierakstu, lai pārliecinātos!

Astoņas garlaicīgas stundas, \  , 
kurās neesmu ne reizi pametis 1 u ļ

Šķiet, es tālāk ļ Labi. Mikij! Taču rūķīši ir 
tikšu pats galā! /  varen neganti radijumi!

Dieva zīmes! Visa dzīvojamā 
istaba apgriezta kājām gaisā!
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Tu gan neesi rūķītis, tomēr 
tev būs jāiet prom!
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Labi. mazais maniak, 
mans mērs ir pilns!
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Man izdevās!

rokās!

Iks! Kas par nerātnibām, vai ne, Mikij?!

Mēs esam tavi “ rūķīši"! 
Mēs izmantojām durvju 

rezerves atslēgu, lai 
katru nakti ielavītos un 

pārbīdītu mēbeles!

Nu, bet puiši... He! 
Es jums izstāstīju par 

visiem saviem slazdiem, 
pie divāna, krēsla un te, 

pie ledusskapja!
>-----------y / ------- -------^

Es neuzstādīju V .; : 
slazdus, kuros ļ  

jūs iekritāt! /
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Negribu viņu sadusmot, 
atlaižot jūs va|ā! Viņš noteikti 

atgriezīsies, tad varēsit 
palūgt, lai jūs atbrivo!
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MIKI JA,DE1iEKTĪ'/IVlĪKI fl

A tkal ^  
Jauni 

kom iksi! A

Tēvoci n Knapam gaidāmas nopietnas biznesa pārrunas ar kādu 
bezgala smalku dāmu. Tiek veikti nozīmīgi sagatavošanās darbi - 
Knapa kabinets pārvēršas līdz nepazīšanai. Un tad kā viesulis 
uzrodas mūsu draugs Donalds un sagriež visu kājām gaisā...
Un «rādās, ka Donalds ir daudz labāks biznesmenis par Knapu!


