


ASINI K N Ā B Il BLtNU TARBA 

^  ASINI KNĀBI! 

SMIEKLU MARATONS 

V  NUMURA MĪKIA

[ Dokbuigc Vecgodo vckoro > v  /  ^  
f  tiek  veikto a p tc u p  po/dokbuidzēnu .

labākajiem  goda Joiko podontcļiem W
ckubiem. Pēkšņi Oonolds opfvei, ko nav paveids B j j  

neko nozīmīgu. Ber m vēl nav /ac d ē ts , W z r i ļ  
godu mijai otfikušūs divpadsmit stundas. Oonolds V j d  

dara. ko spēj -  sccer icunu dziesm u un deju, P1 
simt reižu iem et bum bo basketbola grozā,

\laso Šekspiiu... Kurš būs Donoldo g o d o ^ ^ ^ ļ ^
V  tfcilokois veikums?
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DONALDS DAKS
NEKAD NAV PAR VĒLU

Tulkojusi Eva Jansone



Vecīt, sāc taču dzīvot!
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Es neuztraucos! Hik! 
Tas butu briesmīgi!

Pazūdiet, sīkaļas! Man jāķeras pie darba!
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Tēvoci Donald, tu 
nedrīksti iet prom! Tagad ir 

pusdivpadsmit!

Donald, mēs atnācām 
uz ballīti! Uz kurieni 

tu skriesi?
Uz centru! 
Uz redzīti!Ciemiņi drīz 

būs klāt!

Es iešu sameklet 
to žurnālistu!

Bet es atnesu 
pikantās kotletītes!

Sī gan ir viena 
draņķīga ballīte!

Donij, kurš pusnakti 
nobučos Onu?

Un tagad aizskrēja 
pastāstīt to ziņu 

reportierim!
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tad skriešu 
kājām!

Vai! Atlikušas tikai 
12 sekundes!



Man jāpaspēj izstāstīt! Uff, uff! Man jāpaspēj

Man jāpaspēj! Uff! Uff!

Laimīgu jauno gadu!

Nē! Pagrieziet atpakaļ 
|  pulksteni! Es gribu
V  izstāstīt -  _

Muļķis!Phe! Daži cilvēki nekad 
nezina mēru!
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iw im y
Tā nu gan ir ista 
. neveiksme! Muļķības! Donalds 

pagājšgad |oti daudz ko 
paveica! .

Nabaga tēvocis Donalds 
nepaspēja laikā j  

^  atgriezties!

“Viņš makšķerējot noķēra pats sevi! 
Ha!"

“Viņš uzcēla pats savu naudas 
krātuvi! He! He!"
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Draugi, pacelsim glāzes! Par neaizstājamu pīļtēviņu! 
k Par Donaldu! j

Par Donaldu!
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BRUNO BEZBREMZE
PRIEK U  PASAULE

Bruno, tas ir mūsu galamērķis -  Prieku 
—  , Pasaule!

ŠI ir pirmā brivdiena 
jūsu mūžā!

D 2004-209

Nē, diemžēl dažas atrakcijas ir 
salauztas! Es varēšu atvērt 

partcu tikai tad, kad tu tās būsi , 
salabojis! r— -------------

Apsveicu! 
īsta prieku pasaule!

Es nebraucu šurp. lai izklaidētos! Es 
tikko nopirku šo izpriecu parku! j

Kā redzi, tev nāksies 
kadu laiciņu pavadit 

Prieku Pasaulē!

Hik! Laikam man jābūt 
pateicīgam par tik dāsnu 
piedāvājumu! j --------- -

Jo ilgāk parks būs 
slēgts, jo vairāk 

naudas es zaudēšu!
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...Milas tuneli! 
Cik romantiski!

Es nu braukšu prom! Daudz 
neslaisties! Visu labu!

Atā! lesakumam nekas 
nevar būt labāks par...

M ĪLA S T UNELIS

Hmm! Te nav elektrības! Stumt pašam 
savu laivu nav diez ko romantiski!

Tīrais sīkums! Pārtrūcis vadiņš!

Lieliski! Izmēģināšu un 
paskatīšos, vai viss 
. ir kārtībā!

Sveiks, Amoriņ! Kāpēc tu 
k nekad netrāpi manā 
' I  sirdi? m

Beidz! Es tikai pajokoju!
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Te jūs esat, mani 
mazie balodīši! 
Beidzot viss ir 

kārtībā!

Oho! Izskatās 
graujoši! Sakšu 

ar izmēģinā
ta šanu!

Nākamā ir 
“Bai|u cilpa" -  

-------------- —

V ē lā k -

Cerēsim, ka nākamā atrakcija 
būs labākā stāvokli!

Paldies, es 
šodien jau biju 

vannā!

Ehh! Knaps varētu man 
piemaksāt par peldēšanu! Ak 

vai, šis parks ir daudz sliktākā 
stāvokli, nekā es domāju! i
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Mēs diez ko ātri nebrau
cam! Patiesībā krietni 

par lēnu! Ar šo...

Un šis būtu 
vispiemērotākais bridis 

konstatēt, ka... A

.šim vagoniņam nekādi 
neizdosies izbraukt 

cilpu! Hik! j -------^

...te  nav 
drošības jostu! 
Palīgā! Palīgā!

Fūūū! Labi, ka 
es savā opti- 

kopterā uzstādīju 
balss vadību!

PALĪGA!

Pagaidām vēl Prieku Pasaule 
. man nav sagādājusi prieku!
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Varbūt "Kosmosa 
kuģa simulators" 
sniegs labākas 

izklaides iespējas?

Pēc izglābšanās no 
drošas nāves baiļu 

cilpa šī atrakcija 
būs tīrā atpūta!
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Oho! Tāda sajūta, it kā es 
tiešām būtu pacēlies!Diez vai te būs 

iespaidīgi efekti?

Sasodits! Uz ekrāna pat paradijās 
atrakciju parka attēls!

Superīgi!
Pikēšanas

simulācija...

...un tūlīt tas no
tēlos ietriekšanos 

zeme!

Aāāāāāā! Tas nozīmē, ka es tiešām lidoju! 
Un es tiešām tūlit ietriekšos zemē!

Ha! Nu jau es pat varu saskatit savu 
'TTMĒĒM. opti-kopteru!

Ei, kā tas var būs simulācijā?
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Kur viņš pazuda?
Pagaidi, kaitēkli!

----------- Aha! Nekur tu
nespruksi! Es tevi noķeršu!

Es to sabojaju! 
Slēdz ārā!

Nu tu man 
leizspruksi!

Neslēgšu, kamēr 
nebūsi pateicis, kas tu 

esi un kas tev padoma!

PALlGAl

Es tevi lūdzu!

Tas nav 
smieklīgi!

Es kavēju 
randiņu!

Es gribu pie 
mammas!

Es tūlit 
vemšu!

Es vēl joprojām gaidu!
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...pilnīgi jauna atrakcija! 
Mans izgudrojums! Tā ir mana 

izpratne par jautrību!

Aiziet!

Šī ir vislabākā 
atrakcija 
pasaulē! ^

PILn ĪC I JA U N A  ATRAKCIJA!  
BEZVADU KARUSELIS!

I I  I 1...1 BHE 1__i_1_1.
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Ko?!! Jūs mani g r ib a r \ 
pataisīt par spīdošu 

gāzes ķermeni, kas mirdz 
naksnīgajās debesis? J

BRUNO BEZBREMZE
DOKTORS PRĀTINŠ

Bruno Bezbremze?! Es 
esmu Sems Žilbis! Es taisu 

raidijumus PEKš -  TV! Es jūs 
padarīšu par zvaigzni!

P joW-QW

Eē... nē! Vai jūs negribētu būt 
bērnu TV šova vadītājs?
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Lūdzu, atvainojiet, man 
tagad jāstrādā!
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Čau, bērni! Doktora 
Prātiņa šovs ir sācies!

K i a k a m a i ā  d i e n ā

Oho! Šodien 
vinš-

Ei! Tas izgudrojumu 
vecis kaut kur notinās!

Ak dievs!Ne, doktol Plātiņ! 
Nē, doktol Platin!

\ / ĀĀAAAAAAĀĀl
* w V w O w w l  .

KUR PALIKA DOKTORS PRATTŅŠ7I?!
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Laikam jau doktors 
vairs

Bezbremze, jūsu reitingi ir ārpus jebkuras kritikas! 
Visi šovi pirms un pēc jūsējā ir hiti...

Cik labi atgriezties vecajā 
dzīvē! Palīdzēsi man, 

l  Mazo Palīg?!

Ko? Nedomāju, ka viņš to tik 
traģiski uztvers! Radošās 

^ dvēseles ir tik jūtīgas...

Unmrrāaaā!

Mazo Pafīg?!
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DONALDS DAKS
LIELĀS SLĒPOŠANAS 

SACENSĪBAS
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Pāālugāāā! Uūūīīīū!

Izbeidz, citādi es tūlīt 
zvanīšu advokātam!
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4  ļ j \ I  D a k b u r g a s  z i r g u  s k r i e š a n ā s  s a c ī k s t e s

Dakbmgo tuvojos ikgadējās ziigu sknesonos s ix e f is io s ,  
kuros piedotos visi Dužu kluba biedii a  saviem  z irgam . 

Ievācis Kncps ir nelēm is iegul pum o vietu sacīkstēs, tāpēc viņš nopērk zirgu un 
pieņem  doibā žokefu. zngu kopēju uri veteiināru vieno personā -  Donaldu Doku. 
Bet ko iesāk t, ja socensibu dienč zirga aizbildnis Donalds ir saķēris drudzi un 
halucināijos no pārstīčdāšonos? Voi Knapam izdosies uzvarēt?
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