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Pūkdūnas kundze ir skarba biznesa sieviete!
Ja gribi ar viņu noslēgt l īg u m u ,______ ^

atmosfērai jābūt -__
nevainojamai! J f l

Atskaņotajā Vīnes valsis, 
visapkārt orhidejas un lilijas

Franču siers, itā|u desa, Šveices šokolāde 
un dzirkstošā vīnogu limonāde!

Tas viss ir diezgan dārgi, kaut arī visu 
darīju pats, nevis algoju “pasākumu -  

organizatoru”! , m—'
Ja vien es varētu novērst 

graujošus iebrukumus! .— '

DONALDS DAKS
ST A IG Ā JO Š Ā  K A T A ST R O F A

Varbūt tā neizskatās, bet 
šis ir Knapa Makdaka 

kabinets!

Ceru, ka man ir pareiza informācijā 
par viņas iemīļotākajām lietām!

Es tik |oti gribu 
pārpirkt viņas 

naftas 
urbumus!

Tulkojusi Eva Jansone



Čau, tēvoci! Gribēju 
pajautāt, vai tu 

nevēlies...

Ak vai! Kāds stāv gaitenī! 
Vai tā jau būtu Pūkdūnas 

T") kundze?
Donalds! Viņš nu 

ir pēdējais, kuru es tagad 
gribu redzēt!

Vaaaa!

Te nu noderēs mans 
‘īssavienojuma ārāsviedējs” !

Kas tam vecajam, nenormālajam 
tukšpaurim prātā? Viņš taču 

redzēja, ka tas esmu es!

Es tikai atnācu uzaicināt viņu 
uz pikniku! .—

Deizija izbraukusi no pilsētas 
nekas, atradīšu kādu citu, 

ko uzaicināt! )
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Labi, 
Daka kungs!

Uzgaidiet, meitenes! 
Es šodien iešmaukšu 

pa sētas durvīm!

Pēēk!Tu nepavisam 
neizskaties pēc 

mašīnrakstītājas, 
kura atgriežas no 
pusdienām, <- 

Donald! ,-> 7

Pats vainīgs, ka palaida gar degunu 
bezmaksas maltīti! Manu pārtiku 

gan viņš nedabūs!
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Un tieši tagad 
tam puisim ir 

pusdienas laiks!
Donalds nepadodas.

Aha! Ofisa logi 
tiek mazgāti!

Ofisa meitenes vēl 
nav atgriezušās! Vieglāk 

par vieglu! Viņš var 
priecāties, ka manā vietā 

s nav Suņapuikas!
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Muļķības! Protams, ka 
esat gatavs vest sarunas 
ar manu dēlu!

Viņš ir pilnībā 
kompetents novērtēt jūsu 
n priekšlikumu!

Atvainojiet, kundze, 
es neesmu...

Hm! Labāk nodošu ziņu tēvocim 
izklausās diezgan svarīgi! »-

Esmu pilnvarojusi viņu manā vārdā 
parakstīt līgumu, ja tas viņam 

šķitīs pieņemams! /-------------

Fūū! Tik |oti uztraucos, lai Donalds 
nesarīkotu katastrofu, ka gandrīz 

pats visu salaidu grīstē!

Taču vispirms viņam 
nāksies paklausīties 

šo to par viesmīlību! m

Pēēk!Par ko tu runa, tēvoci?
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Paskaties, ko tevis dē| 
izdarīju! ■ —

Pats biji vainīgs, neveiklais, 
vecais...

Kas tev kaiš, tēvoci?Es pietiekami skaidri liku manīt, 
ka šodien te negribu teyi redzēt!

Mana vīnogu limonāde!Āāaāā! Manas 
dārgās konfektes!

Vāāāāāī!

Labi, vecais, ietiepīgais muļķi! Es 
eju prom!Neticami!

SWISH!
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Phe! Es gribēju viņu 
uzaicināt uz pikniku, bet 

viņš savā ballītē negrib mani 
redzēt! Tas nav godīgi! ^

Man tā ari nebija iespējas nodot 
viņam svarīgo ziņu, bet ■

tā viņam arī vajag! v S

Un es došos piknikā viens pats!

Nu, es ieteiktu 
sakopt ofisu, 
kungs!Ko es teicu par katastrofu? 

Ko lai es daru, Rakstules 
jaunkundz?

Ceru, ka Pūkdūnas kundze M  
neatnāks agrāk! Un ceru, 

ka Donalds turēsies
pa gabalu! — APKOPĒJA 

O " — N W Ēk KAMBARIS

Ir profesionāli, kas zibenīgi pārvērtīs haosu 
par mājīgu ligzdiņu! «=*?«=

Labi, piezvani kādam! 
Es paķeršu slotu! ___ _

Ai, nē! 
Kārtējais izplatītājs!

Tas nu ir pēdējais, kas man tagad 
vajadzīgs!
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Jūs visi tā sakāt! 
. Pazūdi!Pagaidiet! Man ir 

piedāvājums!

Tajā pašā laikā. Vismaz restes ir 
paceltas, un es mierīgi 

varēšu tikt iekšā!

Es teicu -  
vācies prom!

Nolādēts!
Piknika grozs vēl joprojām ir 

tēvoča gaitenī! ____
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Tātad es mātes 
vārdā kārtošu 

darījumus ar jums!
Donaldam mani jāglābj!Vaimanudieniņ! 

Esmu sevi uztaisījis par 
muļķi! Tā nu reiz ir 

īsta katastrofa!

Es atvainojos par to trako, kurš jūs ķerstīja!
Tas ir vecs, nenormāls pīļtēviņš, kurš laiku pa laikam 

uzrodas un vajā cilvēkus! —
īsti nesaprotu, ko tēvocis Knaps 

grib panākt, bet acīmredzot _ 
viņš negrib, lai viņu

Skaidrs!

Oho! Mēs dosimies piknikā!
Lieliska doma! / 

Daudz labāk nekā 
rīkot tikšanos 

piesmakušā ofisā!

Man vienmēr 
mašīnā ir pāris 

makšķeru!Ja vien vēlaties!

Satriecoši! Man loti patīk 
makšķerēt! Es tikai ielikšu grozu... ko?To es sapratu, 

līdzko jūs ieraudzīju 
draudziņ! Leciet 

_  iekšā! ^
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Es zinu lielisku vietiņu 
pie upes! Tāds gabaliņš 

jāpabrauc, taču...
Ta! Grozu nācās atstāt pa virsu visiem 

mēsliem, kas sagrūsti bagažniekā!

Esmu ar mieru!

Un tā...
------------------  Uff! Man sāp visas maliņas!
Donalds man sagādā vienas v ie n īg a s ^ * *  

ciešanas!

Mammai šāda biznesa tikšanās 
nebūtu īsti pa prātam, 

Makdaka kungs...

Diemžēl ilgāk nevarēšu palikt! 
Mamma mani gaida -  grib dzirdēt 
------------ > jaunumus!

Bet es esmu gatavs atvilkt elpu 
jebkurā laikā! m Es arī, draugs, es ari!

Ak ta, protams... ligumam!Ļaujiet man uzmest aci 
mūsu līgumam!

Līgumam? 
Kādam līgu..
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Re, kur nāk pilsētas autobuss! Jūs palieciet 
____  un nosviniet mūsu vienošanos!

Ķeries klāt, tēvoci!
Tieši tas man šodien bija 

padomā!

Donald! Tu visu dienu biji kā suņanagla 
manās astes spalvās!

H  ^  Es esmu nikns!
Jā, jāatzīst, ka tā ir! 

Es uz tevi vairs nemaz 
nedusmošos!

Ja tu mani uzaicināsi 
uz pikniku!
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Tā ir patiesība? 
Spruksts tiešām 

pametis Dakburgu?
Tā izskatās,

Klāj va|ā, Mikij, un neizlaid nevienu 
____________sīkumu!visļaunākais ir tas, ka es 

pie visa esmu vainīgs!

Mēs, peles, neesam 
tam radītas... 

Kaut man būtu acis 
galvas augšā!

MIKIJS
BEZ VĒSTS PAZU D IS

'Pirms pāris dienam biju |oti 
aizņemts remontdarbos...”
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Aāa! Un vēl 
dabūju krāsu acī!

...vai arī neno
ķeršu -  man tā 
mēdz gadīties!

Es noķeršu, Mikij

Aūūūkš!Nēēēē!
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Oho! Man tā šad tad 
mēdz gadīties!

Ka tu vari būt 
tik neveikls!

Nu, nevajadzēja likt trepes tik tuvu durvīm! 
Pats uzprasījies uz nepatikšanām!Ko tu ar to gribēji teikt? 

Tev tikko gadījās?

Tev nevajadzēja skriet iekšā 
kā trakojošam bifelim!

Ja tu tā domā, 
tad es te vairs 
neskraidīšu! 
Visu labu!

Sprukstam vajadzētu ierīkot 
pašam savu brīdinājuma signālu 
. "Uzmanies, Spruksts tuvojas!”

Mikijs ir īsts nervu kamols! 
Šitāds tracis viena 
krāsas pleķīša dē|!
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Visu šo laiku es 
centos savest kārtībā 
savu māju! šķiet, ka 

Spruksts ir sakravājis 
mantiņas un pazudis!

Kaut es būtu bijis 
mazliet pacietīgāks!

Un tas ir viss, ko vari pateikt? Dievs vien zina, 
kas var notikt ar Sprukstu lielajā, plašajā pasaulē!

Hmm, man gan šķiet, ka Spruksts 
tīri labi tiks pats ar sevi galā! Tikai 
viņš mazliet atšķiras no pārējiem!

Jūs meklējat 
Sprukstu? Vakar viņš 

aiznagloja māju 
un šorīt no rīta 
devās ce|ā ar 

lielu ceļasomu..

Nezinu, kurp viņš devās, taču 
dziedāja kaut ko par nebeidzamiem 

jūras priekiem!

Brālīt! Spruksts un jūra ir 
tas pats, kas žirafe un slēpes!

Ko mēs 
iesāksim?
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Nav ne jausmas, kolēģi... 
Bet, cik atceros, neesam 

nevienu pieņēmuši!Nu, nekā 
neparasta!

Ar lielam, пока 
rēnām ausim...

Bet ziņas par Sprukstu

Nākamreiz jautāsim kādam 
kuram smadzeņu vietā 

nav sālsūdens!

Neveicas?
.ir pavisam 
skopas...

Nekā!

Priekšzobi 
izliekti uz āru.:gan gars

1
Es gribētu uzzināt, ’ 
3i kāds mans draugs 

nav pievienojies jūsu 
kuģa apkalpei? A

vai
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Es tā iedomājos

Ai, nē! Labāk skriesim 
uz jahtu piestātni!

Jā... 
pa upēm

Sprukstam patīk 
ņemties pa jahtām.

Pēc īsa 
brītiņa.. Jā, mani jaukumiņi?Atvainojiet...!

Apmēram tik garu? > 
Ar mazu, smieklīgu cepurīti?

Un uz āru izliektiem 
v  priekšzobiem? y

Lūdzu, pietaupiet savas 
jūras laipnibas! Vai šorīt 

piestātnē nemanījāt garu, 
neveiklu zēnu?
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Tas nabaga zellis šorīt devās braucienā 
ar jahtu apkārt pasaulei...

Jāsaka gan -  tas 
drīzāk ir pašnāvnieku 

pasākums!

Mums viņš 
jānoķer!

Bet viņš izbrauca''
pirms vairakām 

stundām... ^

Šķiet, tie varētu 
būt jūras -  gaisa 

glābēji!
Nāc, es zinu, kur var.

noīrēt lidmašīnu! Jūs varētu nogādāt 
mūs līdz piekrastei?

Baudīsit kaijas 
lidojumu?
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Tas ir viņš! 
Dodiet man 
izpletni! Ātri!

Vāāāī!

Spruksts gan 
būs pārsteigts!

Koooa...!?!

SĻAKSS
i  o

No kāda ceļojuma apkārt pasaulei? 
Es vienkārši atbraucu pamakšķerēt!

Es ierados, lai glābtu 
tevi no ceļojuma 
apkārt pasaulei!
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Paņemsim
viņus,

kapteini?

Tāpēc es todien biju pie tevis 
ienācis! Lai uzaicinātu arī tevi!

Kāpēc? Vini 
neizskatās īpaši 

izmisuši!
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Sasitīsim gan, tēvoci 
Donald!

Ko jūs darāt? Jūs taču 
nesasitīsit savu cūciņas 

krājkasīti?
Esam sakrājuši 

pietiekami daudz 
naudas, lai visi trīs 
nopirktu mobilos 

telefonus!

KO? Jūs gribat iztērēt 
visus iekrājumus par 

tādām muļķībām?
__Smieklīgi! ^

Jums tie nav 
vajadzīgi!

Darīsim, kā viņš saka! Tad viņš 
mūs ātrāk liks mierā! Viņš jau nav 

vainīgs, ka vēl joprojām dzīvo 
pagājušajā gadsimtā... >

Es palikšu tepat, bet jūs ejiet 
pāri ielai un nostiepiet auklu! 

Būsit pārsteigti, cik ska|i un skaidri 
. mani dzirdēsit!

Man ir labāka doma! Piesiešu striķi pie 
pastkastītes, tad mēs varēsim iet uz 

■^veikalu pēc mobilajiem telefoniem!^.

Čau, bērni! Vai 
dzirdat mani? 
Atsaucieties!

Es dzirdu tikai 
kaut kādu dūkšanu! 
Izklausās, ka otrā 

, galā būtu bite! .

Jūs varat uztaisīt paši savus pārnēsājamos telefonus! 
Tam būs vajadzīgas divas tukšas skārdenes un gara

aukla!
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Hallo? 
Jūs tur 
esat?

Atbildiet, bērni! Hallo?

Hmm... Varbūt 
auklu vajag stiprāk 

nostiept?

GRMMI GRMMINNG!

Hallo? Jūs tur 
vēl esat? Vai jūs 
. mani dzirdat? .

U N  S K A I D R A

jliižžkJ
Hallo? Jūs tur 4 

vēl esat? Vai jūs mani 
dzirdat?

Kā tad, Tik! 
Ska|i un skaidri!ES PRASĪJU, 

KO TU DARI 
AR TO RAGU?

Tu mani 
dzirdi. Tīk?
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DONALDS
Fūūī!

Tu centies 
mani noindēt, 
. Dak?

Mana vecā mašīna > 
ar katru dienu k|ūst aizvien 
briesmīgāka! Ātrāk būtu,

. ja es ietu kājām!
VISS-KAS-KU STAS 

, RALLIJS ^

Kas par lūzni! 
To var dzirdēt 

vairāku kilometru 
attālumā!

HEM! Tam mazajam \  
knēvelim bija taisnība! 

Mana mašīna pievērš pārāk 
V  daudz uzmanības!

Pārsvarā tā 
ir policijas 

.uzmanībai;

Daka kungs, vēl joprojām 
braukājat apkārt ar to 

V  grabažu? ^

Es izrakstīšu soda kvīti!
Es jums devu laiku saremontēt 
to graustu, bet jūs neesat pat 

v pirkstu pakustinājis!Jā, man 
nekā cita..
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Kāds pārsteigums!
Viņam salūzusi 

_ mašīna!
Gluži kā 

vakardien!
Man pietiek! 

No šā brīža iešu 
kājām!

Un aizvakar!

Es tikai gribēju atgādināt -  
tu apsolīji piektdien mani 

aizvest uz 
Labdarības 

balli!

Jā, pareizi! Es diez vai varēšu! 
Man atkal mašīna salūza un...

P-protams. 
Deizijiņ! Es kaut 
ko izdomāšu!
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Tas nekas, tā tik un tā bija pagalam! 
Bet kāpēc jūs autosacīkšu tērpā 

braucat ar ceļarulli?

Sacīkšu tērpā?

'  OHO! 
Luksus 3000!

Tas nozīmē, ka balvu dabūs 
vislēnākais? HA1 HAI — „

Man ir lielas 
izredzes dabūt 

galveno balvu - .  
Luksus 3000!

Smejies, cik gribi! 
Varbūt rullis nav ātrs, 
taču tam nekas nevar 

stāties ceļā!

LABDARĪBAS 
-__BALLE___

Bērni, man 
vajadzīga jūsu 
palīdzība, lai ar 
šo mašīnu v 
uzvarētu V 
sacensībās! J

Padomā tik! 
Kas tā būtu 
par izrādi!

Sacīkstēs? Ar 
saplacinātu šprotu 

bundžu?

Pēc nelielas iztaisno
šanas un pāris krāsas 
k pilēm tā izskatīsies 

kā jauna!

Ei, jums 
taisnība..

Tev vajadzēs arī 
rezerves daļas! Tava 

mašīna ir tik veca, ka tu 
tās varēsi dabūt tikai 

auto kapsētā! ,
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Beidziet pīkstēt, mazie! 
Daudzi izcili izgudrotāji 

sākuši karjeru 
izgāztuvēs! .

Kaut mēs 
nebūtu vēruši 
va|ā knābjus!

Beidziet jokot, asprāši, 
un ķeriet šo!

Uzmanīgi! Ķeriet 
. vēl vienu! ,

ā -  vai arī 
beiguši! Traktora

riepa?

BUNK!

Protams,
motors!Mums te pietiks 

krāmu, tēvoci 
Donald!

Nē, nav pašas 
svarīgākās 

. detaļas!

Svētā debess! 
Nebūs mazliet par 
lielu tavai mazajai 

fe*. mašīnītei? .X

Šo piektdien mums 
būs ko redzēt!

Skatieties! Tas ir no 
vecas lidmašīnas! Veseli 
__  14 000 z irg spē ku !.

ĀĀĀAĀĀ!
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Piektdiena -  lielo 
sacīkšu diena... Dāmas un kungi, laipni lūgti 

Dakburgas 37. VISS-KAS-KUSTAS 
rallijā! Vienīgajas sacīkstēs, kurās viss ir 

at|auts! Šmaukšanās, traucēšana, 
taranēšana un viss pārējais! Viss, 

r  kas ir negodigi, nesportiski un w  
^Pilnīgi pazemojoši!

Ha! Šī būs lieliska 
bilde manam rakstam 
Dakburgas smieklīgākie 
v cilvēki"! /

Paskatieties! Varu saderēt, ka 
visi braucēji centīsies, kā vien 

varēs, lai dabūtu 
galveno balvu! (

Tēvocim Donaldam 
nav izredžu! īpaši 
tad, ja piedalīsies 
Speķrausis de

Ei, Dak, izārdīji 
vecmāmiņas ratiņus? 

HA! HA!
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Uzmanību! Uzmanību! 
Lūdzu, visi braucēji, 
sagatavojieties . 
.sacīkstēm!

Sagatavojies 
manai uzvarai, 
> Dak!_^

Tas tik ir joks! Motoru 
. tur veca siksna!

Ak tā, 
speķģīmi?

Tu rīsi putekļus!
r Liec mierā! Citādi 
izjauksi visu manu mašīnu!

STARTS!

...pagaidām vēl nav 
ticis pāri starta līnijai!

/  Beidziet 
pēkšķēt un pa
līdziet dabūt to 

\  verķi otrādi! ,

Aha! "Ko darīt, 
ja bruņrupucis 

apgāzies uz 
^  muguras!" ^

Es neuzdrošinos 
skatīties! Vai tēvocis 
Donalds vēl ir dzīvs?,

Pārak sāpīgi 
skatīties!

Paskatīšos, 
vai Jauno 
mežsusuru 

rokasgrāmatā 
nav kāds 
ieteikums!
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Ar savu vēlo startu esmu 
zaudējis daudz laika! Jāuzdod 

gāze, lai atgūtu nokavēto! .

Paskaties! Daks 
tuvojas! Viņš grib 

izspraukties mums 
k  pa vidu!

Lai jau brauc! Mēs viņu 
saspiedīsim! He! He!

Nost no ce|a, 
čammas! 

Jūs kavējat 
^sacīkstes!

Pacentīsimies 
dažus izmest no 

sacīkstēm! Šis joks 
viņus visus pienaglos! 

He! He!

Izskatījās
pēc

komētas!

Naglas! Ātri kaut 
kas jāizdomā!

“  Varbūt arī > 
nenolaidīs! Šā 

traktora riepām 
neskādē pat 

i-. naglas!

f  Gudra doma -  \  
braukt tām pāri tikai 

ar aizmugurējiem 
^  riteņiem! Z

Skatieties! 
Tur brauc tā 
V  P'le!

Ha! Viņš 
tūlīt nolaidis 

gaisu!
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Nelielu gabaliņu 
uz priekšu... Esmu pirmais! 

Tomēr nenāktu par 
|aunu nostiprināt 

savu pozīciju!

Ba|ķis!

Nocirsts koks 
pieliks punktu 

sacīkstēm! 
HA! HA!

Tagad jaunais 
Luksus 3000 būs 

tikai mans!

Tikai ne tol Ceļš 
^aizsprostots'.



VAĀĀĪ!
Nolādētais de 
Karbonado!

Mazai mašīnītei ir 
savas priekšrocības!

Bet mani sakaut 
nebūs viegli!

Hmmm! Tā pīle ir 
ātrāka nekā es 

domāju! Viņš mani 
v  tūlīt panāks! ,

Par laimi, esmu 
redzējis visas 

Džeimsa Bomba 
filmas!

Ha! Varu saderēt 
-  tu neizlocīsies, 

Dak!

ZVIIIIK!
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Tu tā domā? Man 
pašam ir daži joki, 

speķģīmi!

Tieši pa 
snuķi!

Ceru, ka tas viriu 
uz kādu brīdi 

apturēs!

Neviens neapdzīs 
Speķrausi de Karbonado! 
. Es noķeršu to pīli! ,

Esmu vadībā! Kas to 
būtu domājis?

Paskat!
Es jau redzu 
finiša taisni!

Vel pārsimt metru, un es kļūšu par 
jaunas luksusa mašīnas lepno īpašnieku!
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Ai, nē! Tas uzbāzīgais de 
Karbonado nekad nepa

dodas! Ko viņš šoreiz 
^  sadomājis?

Attaisīt tavu siksnu! 
He! He!

Nē! Nevajag! Es palikšu 
bez sava... __ MOTOOORA!

VAAAT!

TIESNEŠI

VAAAl!
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Ja! Luksus 3000 
pieder jums! Es esmu tik laimīgs! 

Žēl gan, ka bija tik 
švaka konkurence!,

Tagad smaidiet, 
Daka kungs!

Lūdzu, paskatieties 
v šurp! > Ak vai! Šo skaņu 

es kaut kur esmu 
dzirdējis!

Tajā vakarā.Mans Luksus 
3000! Plakans kā 
. pankūka! ^

Vai! Piedodiet! Čau, Deizij!
Mēs tevi aizvedīsim uz 

Labdarības balli!

Bet kur ir jūsu 
tēvocis? RRR! Pasakiet viņam, lai 

nerādās man acīs līdz 
3000. gadam!

Atkritumu Izgāztuvē!

Meklē rezerves 
daļas...

...savam 
Luksus 3000!
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TBAM
BASAI!

^saBnShuU ^ii

A tkal
jauni

kom iksi!

Donaldam jauns vaļasprieks -  bezgalīgi gara kaulēšanās un naudas 
izmešana par veciem, nekam nederīgiem priekšmetiem krāmu 
tirdziņā. Taču nav ļaunuma bez labuma -  dažreiz lētie krāmi izrādās 
tik vērtīgi, ka pat rūdīti noziedznieki par tiem gatavi atdot visu...


