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komiksi!
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DONALDS DAKS
DIŽAIS GRAFĪTI 

________APKAROTĀJS
lJ Es esmu Dižais Grafīti 

Kā Dakburgas ,— j Apkarotājs, zināms 
Sabiedrisko darbu 

departamenta 
darbinieks es 
esmu pilsētas 
elites loceklis!

DAKBURGAS SA B IED R ISKO  
DARBU CENTRS 0

Tā teica Donalds Daks! Un es esmu 
Melodija Saulstariņa speciāli 

khwd.org -  Kalisotas zinu mājas 
lapai!

Pastāstiet mums, \  Nu. Melodij, man 
Donald! Kā tieši jūs /  kā DGA ir ipašs 
apkarojat grafīti? ļ risinājums katrā

situācijā!

Tulkojusi Eva Jansone



Vispirms mums jāatrod 
nozieguma vieta! Atradisim 

kādu maza izmēra grafiti 
iesācējiem!

Vispirms es veicu sabojātās 
virsmas precīzu analīzi!

Pēc tam es sajaucu 
krāsu, kas precīzi atbilst 

sienas parastajam 
krāsojumam!

Jebkurš varētu parķepāt krāsu pāri grafiti!
__ Šeit visgrūtākais ir precizi

•---------- novilkt līniju pēc
/  _ J  r<n'ias!

B tR Z 'ļJ S

Šādi DGA var iemācīties 
izprast noziedznieka niecīgo 

prātu un zemo intelektu!
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Mans dators nosaka 
sakritību, vadoties 

pēc īpašās visu krāsu, 
aerosolu un šķidumu 

datubāzes!

Tas izskaitļo 
krāsu veikalu
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Tā! Tādu lielizmēra grafīti kā šis parasti zīmē vesels 
noziedznieku kopums! Šādos gadījumos es organizēju 

visaptverošu kampaņu!
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Par smago darbu, kas ieguldīts, atbrīvojot 
Dakburgu no grafiti. Donaldam Dakam izsaka 

pateicību pilsētas vadiba!

...un tā, pilsētas 
iedzīvotāju vārdā izsaku 
pateicibu mūsu Dižajam 

Grafīti Apkarotājam!

URRAAA!
URRAAA!

Oho! Kas tad tas?! Mēra kungs! 
Jums tas jāredz!
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“Lieki teikt -  mērs nav 
diezko laimigs..."

Bet mēra kungs! 
Pat ar savām 

slēptajām 
kamerām es 

nevaru būt visur 
vienlaikus!

Tev nemaksa 
par 

māžošanos!
Atrodi to negeli! Lai viņš atbild par

Sis blēdis ir visviltīgākais 
noziedznieks, kādu man 

nācies sastapt! Viņu nevar 
noķert ar maniem

...vēl vairāk kameru. Bdz 
man paveiksies un kaut kā 

viņu pieķeršu!

Turpināšu uzstādīt 
kameras...

Ne visai, Melodij! M  
Esmu uzstādijis tik 

daudz kameru, cik visos PTļ 
sava darba gados ļ ļ \  
neesmu redzeļis!

Bet. lai cik tuvu 
nozieguma vietai 

es būtu...

Kā veicas, Donald?

.ierakstos ne reizi nav 
parādijies neviens 
aizdomīgs tipiņš!
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Skatieties! Redzat? Pieķerts 
nozieguma vietā!

Lūk, blēdis!

Tas ir... veca dāma?
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Pēc mirkļa.. Ja šāds ietērps der blēdim, tas noderēs 
ari man, lai viņu noķertu!

Laba doma, Donald! Es. 
es tā ceru!

Kad blēdis ieradīsies, mans īpaši jutīgais 
kameras gredzens nofilmēs apsūdzībai 

nepieciešamos pierādījumus!

Viņš ir  klāt! Vispirms nofilmēšu 
viņu, tad ķeršu ciet!

Līdzko tas ir 
paveikts...
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Ufff-ufff-ufff-uff!

Ei! Atgriezies! Tu netiksi 
prom! Es esmu sava darba 

meistars!

Lieliski! No blēža vairs ne 
miņas!

Viņš noteikti 
ieskrēja te -

Durvis! Aizslēgtas! 
Es netieku ārā!
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Ko tas nozīmē?!

Es noķēru blēdi ar asinīm 
uz rokām! Te būs 
pierādījumi! Viņš ir 

pārģērbies par vecu, 
nevarigu sievieti!

Viņa nav pārģērbusies, un viņa nav nevarīga!



Mammu! Lūdzu, saproti! Es esmu svarīgs virs!

Ak ta? Kad tu ^
pēdējo reizi tm

piezvanīji savai ^ 3 ^ 1  f  ^  "  k &  * * ^ - 1 4
vecaja nabaga ^ [ M

mātei? Atbildiet, \ ^
Svarīga kungs! V r \

Klausies. Donald! Ko tu teiktu, ja es tev paaugstinātu algu un tu j 
i -  i pavadītu nedaudz laika ar mammu?

I  Tikai nesaki nevienam!

Melodijai Saulstarinai!

Nu -  jēziņ, protams! 
Jūs laužat man roku, bos!
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JAUNIE MEŽSUSURI
PILSĒTAS MEŽSUSURI

Nevaru vien sagaidīt, k a d 'N ^ .— 
ieraudzīšu “Jauno mežsu- 

suru biedru" meda|as! f
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r  Viņiem labi sanāk! 
[2ēl, ka mums nav laika 
L  viņiem piebiedroties! J

Viss kārtībā! Ja šī būtu 
privāta teritorija, zēni 

nedrīkstētu te spēlēties!

Un šoreiz nenāciet 
^ atpakaļ! t

AI! Te ir gan 
celtnieki!

Labāk laiža
mies ari mēs!

'  Re, kur medaļu ^  
veikals! Ceru, ka ne- 
s. esam nokavējuši!

Aāāāā! Atkal jūs. 
sasodītie knēveli, 

esat klāt?

Minūti pirms vei
kala slēgšanas -

Tās ir tik vērtīgas, 
kā izskatās?

/  Tās ir tikai pārklātas ar plānu kārtiņu zelta! 
V  Citādi mežsusunj grupas nevarētu 

i atļauties nopelnītās medaļas!
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Jā, puiši ar 
skritu|dē|iem ir 
1 atpakaļ!

Izskatās, ka 
ce|š tīrs!

B-bet kas vi
ņiem padomā?

Uff! Tūlīt būs! 
Vēl viens sitiens.

Ja celtnieki 
atgriezīsies, puišiem 
būs nepatikšanas!

Mēģināsim 
viņus atrunāt!
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r  Klausieties! Cik es ^  
pamanīju, celtnieks bija 

īsts vecis! Ja nu viņš 
atgriežas? .

Ei! Ši nav ielaušanās 
prieka pēc, un tie puiši 
v  nav celtnieki! A

Sasodits! Viņi jau 
atpakaļ! Mūkam!

Jūs nekur nespruksit! 
Skaidrs? m

Ko? Jūs, sīkie, 
atlauzāt logu?

Sasien viņus! 
Pēc pāris m inūtēm 

būšu klāt!

Mums ir nelūgti 
viesi, Kārli! Veseli 
|  seši!

Sim skapim nav atslēgas, 
bet. tā kā viņi ir sasieti 

kā cālēni, nekur 
prom netiks!

Nelietīgie sikalas! 
t Ko iesāksim? 4 Turpināsim, kā 

iesākts, Kārli!
Tieši tā, sikais!

L -  Kā jau teicu -  daudz 
—  lielu, ciešu mezglu! 
Sasieniet ari kājas! 4
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Protams! Tā ir Endija de 
Smalkotas māja! Viņš ir dīvains 
__  mākslinieks!

Skatieties! Viņi izmanto 
ceļamkrānu! Kas ir tajā 

. lielajā noliktavā? .
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Jā! Cilvēki maksā 
kaudzēm naudas par 
b  vina gleznām! ģ

Jā! Viņa studija ir 
^ augšējā stāvā! >

Ātrāk! Šikie bēg prom! 
Uz priekšu. Kārli!

Auu! Ko tu 
dari. sika|a?

Mums viņi 
jānoķer!

r Pamēģini noķert' 
mani. Mīkstmieša, 
L kungs! m

ī  Kā būtu ar 
basketbola maču. 
^  Kārli? u

Tu netiksi prom. 
sīkais...
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Neļausim žurkulēniem 
mūs pieveikt!

1 Ei! Kāp nost no 
manas mašīnas!

Konservēti 
blēži! Ha!

Parūpēsimies, lai kaimiņi 
izsauktu policiju!

r Redzat? Mēs taču 
teicām, ka viņiem kaut 

kas padomā! ^

Malači, bērni! Plāni un darbarīki, ko 
atradām, pierāda, ka blēži gribējuši 
uzrāpties uz ēkas jumta un ielauzties 
l  studijā caur jumtu!

f  Ei. puiši, jūsu 1 
cepures nemaz nav 
V. tik muļķīgas! 4

Ar šim medalam mēs 
pasludinām jūs par 

‘ goda mežsusuriem"!

Un cepures piešķirs^ 
jums vajadzīgo 

izskatu! ^

Laikam tās nav 
raditas, lai nēsātu 
m otrādi! .
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DONALDS DAKS
BRAUKŠANAS EKSĀMENS,

Svētā forele! 
Pie visa nelabā, 

kas tas ir?
Kāpēc tas pi/tēviņš 
vienmēr ir  tik teatrāls?

091001 r
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'T a s  taču ir jādara visiem, dārgumiņ! 
Nāc, es tevi aizvedīšu uz eksāmeniļ 

centru... tur tev būs liels 
pārsteigums!

EKSĀMENU CENTRS
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Es to tâ neatstāšu!
Viņš man 4 

i  samaksās! ^ Uzmanies, Donald! 
Sarkanā gaisma!

Nepareizi! Bija 
sarkanā gaisma!

MEŽONIS!
MUĻĶIS)

UZMANIES. 
TU, MANIAK!
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Tu esi traka?! Tas puisis šauj 
pār strīpu! Es viņu noķeršu!

i N ob rauc^  
' malā un 

apstājies. \  
.Donald! Ludzu!]



Tur rakstīts P-O-L-l-C-l-J-A. 
Signāli nomainījās! Braucam!

Tūlīt pat apstājieties, 
kungs!

Nestāvi un negaidi mani, 
mu|ķi! Brauc paka|! Es tevi, 
/ )  aizvedīšu pie likuma 

pārkāpēja!__^

Tu man redzēsi!

Muļķības! Skaties! 
Pienācis laiks eksāme

na otrajaidalai...

Tas vairs nav nekāds 
V eksāmens! ^  ,

..auto ārkārtas 
apturēšanai!
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Mani nekas neapturēs!Tagad labāk 
pasteigties!

DONALD!

Tas aunapiere mani 
nenobiedēs!

BAMS!

KLUK! KLUK! Man ir daudz . 
ko pierakstīt! 

...Oooooo! Lauku 
dzīves labumi! r "

Tu tā nedomā?

He-he! Varu saderēt, ka viņš 
k ieskries kokā un mēs viņu 

dabūsim ciet!
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Ja nu citādi nevar!

Par vēlu, Delzij.

Tas tak ir Garpirkstu Lerijs, kurš A  
steidzas no kārtīgas bankas N 

aplaupīšanas! Es tevi meklēju. Lerij!
Tūlīt jums parādīšu, ko es 

daru ar traucēkļiem!

šis drosmīgais virs tikko aizturēja 
bīstamu noziedznieku un saņems 

lielu atlīdzību! ^  M l Labi! Viņam noderēs katrs cents! Viņš 
tikko izgāzās braukšanas eksāmenā, 
par nākamo viņam nāksies maksāt! ,
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Pat eglītes vairs nav tādas kā agrāk! 
šai pazudušas visas skujas, pirms v6l 

tā nokļuvusi mājās!

Ik! Kur palicis īstais 
Ziemassvētku gars?

čau, Mikij! Diezgan grūti 
izgriezt Ziemassvētku sirsniņu 

tādu, kādai tai jābūtl

Kurš teicis, ka sirsniņai 
nevar būt robi?

Kāda starpība, 
pēc kā tā izskatās?
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Gribu, lai viss izskatītos 
nevainojami! Ziemassvētku vecītis, 

eglite, ēdiens...

Šajos Ziemas
svētkos man būs 
“Ziemassvētku 

palma"!

Un es to rotāšu ar Ziemassvētku olām, € 
hotdogus un lēkāšu klasītes tā 
vietā, lai pasniegtu dāvanas!

Vismaz, ja braukšu viņam līdzi, 
pierunāšu atgriezties pirms 

Ziemassvētkiem!

Mikij, tu nedrīksti! 
Ņem mani līdzil

Lai notiek, 
Sprukst!

f  Jā, mums 
noderētu papildu 

darbaspēks!
Mēs brauksim 

ar kuģi?
Jā, pameklēsim 

guļvietas uz kuģa!

Lieliski! Kad 
dosimies jūrā. 

kapteini?
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Lieliski! Mēs kuģojam uz Porto Lozu pēc 
puķu podu kravas! Tur būs kā vasarā!

Ko teiksi. Sprukst? 
Mūs gaida piedzivojumi, 

vai ne?

Kuģis atgriezīsies 
Dakburgā pirms 

Ziemassvētkiem!

Mēs Porto Lozā varam pārcelties 
uz citu kuģi un palikt tropos!

Jūs. jauniņie! 
Palīdziet man 

nostiprināt kravu!

piedlivolumi? Pusceli 
uz porto Ujzu-

Ē. labi! Patiesībā mēs esam 
aizņemti ar sevis glābšanu!

Vaidieniņ! 
Diezgan vējains, 

vai ne. Mikij?

Kapteini! Esam 
saņēmuši trauksmes 

signālu no blakus esošā

Centies noskaid
rot koordinātas! 

Pasteidzies!

'  Jā. vismaz 
vējš šeit ir 

nedaudz siltāks!
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Tas ir mazs kravas kuģītis! 
Vilni to dauza pret klintīm!

Skrieniet uz klāja! Esam 
netālu no avarējuša kuģa!

Es viņus 
uztvēru, 
kapteini!

Klausāmies,
kapteini!

Laikam nāksies 
kuģi vilkt!

Tur ir tikai viens cilvēks! 
Kapteinis salauzis kāju 
un nevar pastūrēt kuģi!

Viri! Ņemiet 
enkurāķus!

Pieāķējiet tos 
pret kuģa bortu!

(  Mēs ”  
'cenšamies, 
^kapteiniSi

39



Ai, nē! Vēl viens virs 
aiz borta!

Pametiet viņiem virvi! Bez āķiem! 
Pārliecinieties, ka virves ir piesietas!

Ķer un piesien virves, Sprukst! 
Es sameklēšu savainoto kapteini!

^Klausos!

Viņi cenšas turēties blakus! 
Jāuzmanās, lai nesaskrienam kopā!

Skrien pie stūres, draudziņ! 
Es tev teikšu, kā stūrēt! Darīšu, ko 

varēšu! j

Pagriez stūri nedaudz 
pa kreisi! Un turi laivu 
pa gabalu no klintīm!

Tūlīt mēs jūs pārcelsim 
uz otru kuģi!

Centīšos.
kapteini!
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Priekš sauszemes 
žurkām -  labi 
pastrādats!

Es tā nedomāju! 
Pagaidi mirklīti!

Nogādājiet mani līdz radio, kapteini! /  Kapteini esam izglābuši. 
Man jārunā ar viņiem! ļ  tagad varam doties 

— u-----------------77— m .— T - r f V ^  Prom! .

šķiet, mums nav izvēles! Centīsimies to 
glābt, bet uz kurieni mums braukt?

Te kapteinis Menca! Klausieties! 
Krakš!! Laiva vēl ir  kārtībā, taču, 

ja jūs to  pametīsit, tai būs beigas!

Centieties tikt līdz Saulainajai 
salai! Labi. ka viņiem ir krava!

Es to atradu kartē, šķiet, 
ka varēšu atrast kursu!

Vēlu veiksmi! Vēl kas, 
Mikija kungs -

Labi! Beidzu 
sakarus! Tagad koncentrēsimies uz 

klinšu apbraukšanu. Mikij! 
Vai arī mums būs beigas!

Kad sasniegsit salu, 
lūdzu, izšaujiet signālraķeti! 

Beidzu!
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Tev taisniba!
Šauj vajā signālraķeti!

Laikam esam klāt. MikiJ! 
Saulainā sala!

Laikam jāpavelk 
striķītis!

Kas tas ir, 
Sprukst?

l-izskatās 
pēc sniega!
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He-he! Tas ir laivas nosaukums. 
Mikij!

Klāt ir! "Ziemassvētku gars’ 
ir klāt!

Ko? “Ziemassvētku 
gars"?

ZIEMASSVĒTKU GARS

Kapteinis Menca vētras 
laikā tika ievainots, bet 
viņš ir sveiks un vesels!

Mēs baidījāmies, ka 
laiva būs nogrimusi!

Paldies, ka atgādājāt 
kuģi! Mums tas 
daudz nozīmē!

Izkrāmēsim
kravu!

Paskat, cik lieli maisi! 
Vai nav satriecoši?Nesīsim visu uz pilsētu!
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Mūsu mērs viņu iesaistīja 
“īpašā" darbā!Kur ir mans 

draugs Spruksts?

Mākslīgais sniegs ātri 
izkusis, taču bērni par to 

loti priecājas!

Jā, var 
redzēt!

Priecīgus Ziemas
svētkus ikvienaml

Atcerieties! Neatveriet 
dāvanas pirms 

Ziemassvētkiem!
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Nav gan tik liels, lai pārvadātu kravas, 
bet jūs līdz Dakburgai nogādās!Helikopters!

Un man labak patīk 
Ziemassvētkos saņemt 

davanas. nevis lēkāt klasītes!

Un tu gribi, lai 
Ziemassvētku eglīte 

izskatītos kā parasti, vai

Un viss parejais an!
Bet zini, kas ir vissvarigākais?

Svinēt Ziemassvētkus 
kopā ar labākajiem 

draugiem!

Skatisimies patiesībai acis, Sprukst! 
Pat ja mēs tagad izbrauktu 

ar laivu, lidz Ziemassvētkiem 
vēl nebūtu Dakburgā!

Mēs jums 
varam izpalīdzēt! 
Lūdzu, sekojiet 

man!

Man šķiet, ka tu tomēr svinēsi jaukus, 
vecmodīgus Ziemassvētkus, Mikij!

Tev taisnība! Man tikai 
vajadzēs jaunu eglīti! 

Ha, ha!
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PIEDALIES KNAPA VIKTORINA!

Atkal jauni 
.kom iksi! _

Atvērtās durvis
Donalds saticis savu trako draudzeni 
Onu no akmens laikmeta. Un atkal Ona 
ievelk Donaldu nepatikšanās -  šoreiz 

viņas dē| pats datormagnāts 
g  N .  Bils Durvinieks sasit vienu 

j  no savām 60 glaunajām 
'* • i \  j  automašīnām. Tie taču ir traki 

l'eli zaudējumi miljonāram, tāpēc 
V * 7  mūsu draugiem plāni klājas...


