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DONALDS 
DAKS

KURŠ KURU?

Jā! Es taču tev saku! Ar savu naudu 
es varu izdarīt pilnīgi visu!

Muļķības! Par spīti tam, ka tev ir neskaitāmi 
kubikmetri naudas, es varu izdarīt daudz ko 

tadu, ko tu nevari!--- \r
— i - -  -< c

- r? T -  ..Ļ  too .

Man ir tik daudz naudas, ka es varu 
nopirkt kuģi un kļūt par tā 

kapteini!

Nu. 66... 
mmm. Nu domā! Pasaki vēl 

kaut ko, ko tu spētu 
labak par mani!

Es esmu jauns un pievilcīgs! T  Tu saki? Nāc,
Es varu iegūt daudz vairāk \  iesim pastaigāties!^ 

draugu!

Tulkojusi Eva Jansone



čau, vecais!

Sveikiņi, 
—i draudziņ!

Paskaties, te ir daudz 
svešinieku! Aiziet. sāc iepazīties! 

Iegūsti draugus!

Čau. vecie! Traka 
diena, vai ne?
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Es esmu jauns un stiprs! Es varu uzkāpt 
kalnā ātrāk par tevi!

Vecā Dēmona 
kalnā ir 

uzkāpis tikai 
viens cilvēks! 
Kopš tā laika 
viņš atpūšas 
pansionātā!

Tu izmanto 
virves un 

aprikojumu! 
Tā ir šmauk

šanās!
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Enerģijas tonika 
iedarbība sāk mazināties! 

Es viņu nepārspētu 
pat tad, ja man 

butu virves!

Paies krietns laiciņš, kamēr es uzrāpšos 
kalnā! Vispirms jāparūpējas par to, lai 

Donalds netiktu augstāk!
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Sadzen iet tos 
helikopterā un 
nogādājiet Veca 
Dēmona kalnā!
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Pavisam vienkārši, radiņ! 
Pavisam vienkārši!

Pēc vairākām stundām un 
daudziem piedzīvojumiem  

Donalds sasniedz Vecā 
Dēmona kalna virsotni!

Es kalna otrā malā uzcēlu kāpnes no 
naudiņas!

Tēvocim Knapam bija atlikuši 
piecdesmit centi! Kad viņš tos gribēja iztērēt

par limonādi, es sapratu, ka tas ir tikai ------- ^
sapnis! )

Nu, brālīt, kas par sapni!
Tēvocis Knaps no naudas uzbūvēja 

kāpnes līdz pašai kalna virsotnei!

Un kāpēc tu pamodies?



Kopš pārrašanas 
mājās mūsu mērķis nav 
s  rādījies ārā! >

Vai tu esi 
pārliecināts, ka 
viņš ir īstais? ,

Protams! 
Mūsu dators 

nemēdz kļūdīties!

.vismaz ne 
šoreīz...

MIKUS
BUNG ALŪ KARAĻA ATGRIEŠANĀS

Pilnīgas
muļķības!

Viņš būs pārsteigts! Izbrīnīts! 
Viņam nav ne jausmas, ka mēs 
s. viņu meklējam -  j

Jūs man sekojat jau 
veselas četras dienas! 

Ko jūs gribat?

%
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Z ' Es izlavījos pa ^  
sētas durvīm! Pie loga 
noliku kartona šablonu 
Ja, lai tas izskatītos pēc 
r  ēnas! Paskaidrojiet, 
Ļ  ko jūs te darāt? j

Ēēē, āa. 
tālajā Bungolijā ir 
pazudis -  hik! -  

karalis...

...ēē, Bungalū 
karalis -  brrr! -  
nolaupīts, ēē...

Bungalū? 
Karalis? 

Es to kaut 
kur esmu 

dzirdējis...

Jūsu augstība atceras 
laiku pirms jūsu adoptēšanas!

Dzirdējis?! Cik 
lieliska atmiņa!

Ko??!
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Kurp Jusu 
augstība dodas?

r  Pie Horācija!
Tagad es zinu, ka viņš ir 
V . iesaistīts šajā lieta!

Varbūt viņš 
varēs paskaidrot!

Lūdzu.Jūsu 
augstība!

Netuvojieties tam 
briesmīgajam a 

' cilvēkam! J

Tas Horācijs noteikti grib 
ieņemt jūsu troni! Viņš ir viens no 

bungoliešu kaitniekiem!

„Pēc tam viņu upuriem jābrauc uz 
Bungoliju un jāpiedalās dumjos senču 

rituālos... to ir tūkstošiem!”*

„Rituāli ir 
bezgalīgi... un 
nabaga upuris 

nedrīkst tikties ar 
draugiem, jo  tie ir 
parasti mirstīgie!”

‘ Skatīt 
Donalda Daka 

2002.gada 
14.numuru!
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T Mūsu 
nākamā 

cefemonija

f  Lai gan 
ugunsdzēsēju 

krāns nevar aizstāt 
Bungaburgas 
Mazās Zivju 

Meitenes šķirstu!

Mūsu karalis brīnišķīgi 
pilda pienākumus!

Kāda grācija! 
Kāda dižciltība! Visi 
viltvārži tiks samalti 
l  miltos!Vai 

tad es 
piekritu?!

Pietiks ar 
vienu!

Un šoreiz 
-  IK! -  

palieciet
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Tādas man 
lietiņas -f  Minnij, man > 

nekavējoties vajadzīga 
s. tava palīdzība! > 
/  Spruksts jau visu \  
V zina, un -  Jļ

Ko, kādas 
lietiņas?

Ēē... Mikij. pie manis 
ir Montmorensijs Grauzējs! 
s^ V iņš  noklausās mūsu 
■ v O c a K T l  sarunu!

f  Ja es iziešu ārā, viņi mani 
neliks miera ar saviem rituāliem,

Horācijam nav vērts neko 
lūgt! Piezvanīšu Sprukstam un pēc

Plāns? 
Izklausās 

interesanti! Es ari 
X  piedalos! *
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Kas Jūsu 
augstībai lika 
pārdomāt?

Cik jauki, ka Jūsu 
augstība nolēma būt 

mazliet saprātīgs!

...es sapratu, ka viss jūsu 
teiktais ir balta patiesība! 
Mana karaliskā būtība...

Horācija nodevība... 
l  tie kaitnieki -

Patiesību
sakot...



Ai-ja! Būs jau labi! Mes esam 
Bungolijas noziedznieki!

/ Mēs centāmies N, 
l atrunāt Montiju! /

/

Neuztraucies, es \
S  'esm u bagāts! Es par/
' —  ^  visu samaksāšu! 

v  _  i

^  Jā! Mēs esam kaitnieki, no kuriem 
jūs tik ļoti baidāties! Mēs mainīsim jūsu

valsts režīmu!

7—.... ......  "  '
Esi džeks. sēdies pie tad! Es esmu gatavs > 

uz visu, lai izdarītu šo

r  Iekšā! Mēs 
dosimies nelielā 

^  izbraucienā! .

Atvainojiet, ^  
es pavēlu saviem 

uzticamajiem ļaudīm 
braukt līdzi! Šie i  

ļaundari ir guvuši 
virsroku! j

Sprukstmens, redziet, ir 
visļaunākais kaitnieks pasaulē!

Nemožam!

Hiks!
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Citādi tas, ko 
es izdarīšu jūsu 

karalim...

Mēs brauksim augšā 
akmeņainajā klintī! Tas 
nozīmē, ka tūlīt būsim 

galā!

Kas
notiek?

Ar to es varētu 
samierināties!

Jūs varētu ievēlēt 
kādu, kurš piedalītos 

rituālos!
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DONALDS DAKS
PAPAGAIĻU MEDĪBAS 

1. dala
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īpašas sēkliņas! 
īpašās sēkliņas!

Eu! Nac atpaka|!

Stulbais papagailis!_ 
Paskaties, ko tu sadarīji!
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y -------------------------------------
Svēta debess! Zēni man 

>  nekad

Nāc atpaka|! Es tev 
sadabūšu īpašas < 

sēkliņas! Un superīpašās 
sēkliņas!

Paskat! Tas ir rets Amazones 
melnastainais makao 

papagailis! Droši 
aizlaidies no 
kāda turīga 
kolekcionāra!



Pēc īsa brītiņa Policija! Pafīdziet! 
Man nozaga papagaili!

Ak kungs! 
Cik briesmīgi!

Šobrīd mūsu 
policisti ir diezgan 

aizņemti! Viņi 
izmeklē nopietnus 

noziegumus!

Es jums varu 
pateikt tikai vienu -  

varu saderet. ka jūsu ^ 
putnu noķēra zvēru s 

kērāiu banda!

Aizpildiet šo lapu! Mēs jūs 
informēsim, ja kaut ko uzzināsim!

Starp viņiem 
ir blēži, kuri zog 
dzīvniekus tepat 

pilsētā!

^  Ir noziedznieku 
bandas, kas nelegāli ieved 

/  eksotiskus dzīvniekus 
un pēc tam tos pārdod 

bagātiem ļautiņiem!

Painteresējieties pilsētas centra zooveikalos! Ja jūsu 
papagailis uzradīsies, mēs rīkosimies!
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Nē, kungs! Tā ir 
aizsargājama suga!

Atvainojiet, vai jums ir 
Amazones melnastainie 

makao papagaiļi?

Viņš noteikti kaut ko 
zina! Es esmu 

pārliecināts!

Sveiks, draudziņ! Es dzirdēju, 
tu gribot melnastaino makao?

Taisnība!

Naudai nav 
nozīmes, labo 

cilvēk!

Es nesen dabūju izcilu 
eksemplāru! Bet tas būs 

ļoti dārgs!

Interesanta vieta 
zoovei kaļam!

Mēs negribam lieki piesaistīt uzmanību! 
Tu jau saproti, ko es gribu teikt!
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Paskat tik! Nāc iekšā! š ī ir lielākā retu un eksotisku 
dzīvnieku kolekcija visā Dakburgā!

r
Nabaga zvēriņi!

Re. kur ir! ists Amazones 
melnastainais makao! lespejams, 

ka viens no sugas pēdējiem 
pārstāvjiem! j ļ — ^ .

Ķeēēeerrrrk!
Donalds! Donalds!

Izskatās, ka tas tevi 
pazīst!_____ _

Paklau, draudziņ! Dod man 
$50000 par to putnu un ātri 

pazudi no šejienes!

Man ir |oti labs kontakts 
ar dzīvniekiem!

Vienu mirklīti!

Es tev 
parādīšuĻ

Saņem! Tā būs pirmā iemaksa!
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Ak vai! Šķiet, ka mēs jau 
stundām ilgi esam iesprostoti 

šajā lidmašīnā!

Ķēērrk! īpašās 
sēkliņas! Vienalga 

kādas sēkliņas!

DONALDS DAKS
PAPA GA IĻU  MEDĪBAS 

2. daļa

r
-- --------------------------

Es esmu tik izbadējies, ka 
^  pats estu putnu baribu!

Ei! šķiet, 
ka mēs <

Donalds ir apņēmies 
nedē|as nogalē pieskatīt zēnu 

papagaili! Diemžēl Donalda 
nedēļas nogale nav tik klusa 

un mierīga, kā cerēts -



Luidži! Kas tie tādi?

Viņi Dakburgā gribēja mani apvest 
* ap stūri! Es izdomāju, ka bus 

drošāk, ja atvedīšu viņus šurp!

S Un kā bus ar edienu un ūdeni?

Netērējies lieki 
P  uz to pīļtēviņu! Pabaro 

papagaili! Tas ir diezgan 
^  vērtīos eksemplārs!

Ķēēērrrk! īpašas sēkliņas! 
īpašās sēkliņas!

—..... <
Man vienalga, vai tu esi vērtīgs vai ne! j 

Ja vēlreiz tā izrīkosies, es tevi

Kad būsim sagatavojuši dzīvnieku kravu, 
es izdomāšu, ko ar viņiem darīt! Pagaidām 

ieslēdz viņus būri!

Cienājies, Pollij!

Tu gan esi 
varengudrs putns!
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Ātrāk! Pārknāb virves, 
pēc tam es atsiešu tevi!

Pedro snauž, 
bet Luidži ir aizgājis 

medībās! Laiks laisties 
' lapās!

Pēc dažām stundām

7 ----------------------------------
. Laižamies, kamēr 
^  neviens nav pamanijis!

7
Labāk paņemsim līdzi rezerves! Nevar 
zināt, cik ilgi mums nāksies kfīst pa 

džungļiem!

Eh! Šie džungļi ir tik lieli, ka mēs te 
krīdisim mēnešiem ilgi!

Pēc brītiņa

Neuztraucies! 
Lulū mājās!

Kēēērrrk!
Ķēeeeērrrrrrrrk!

Sasper mani jods! Kāpēc te 
ir tāda drūzma papagaiļu?



Ķēēēēerrrrk! Karaliene atgriezusies! Lai slavēta karaliene!

Tu, mirstīgais! 
Ķēēēērrrk! Mums nav laika salīdzināt sabiedrības slāņus! 

Jāizdomā, ko iesākt ar tiem blēžiem!
Tu esi papagaiļu 

karaliene? Nav brīnums, 
ka tu esi tik kaprīza!

Sasauksim  
sapulci! Ķēērrrk!

Izplatiet ziņas pa visiem 
)  džungļiem! Sasauksim karaliskā 
■ ļ  galma sanāksmi! _

Paldies, ka atnācāt! Kā jau jūs zināt, 
džungļiem draud lielas briesmas!

Lulū, lūdzu, iztulko, 
lai mūsu draugi visu 

saprastu!



Patiesībā es atvedu ļoti 
daudz papagaiļu!

Vaāaāaaī!

Ludzu! Palīdziet 
man!

Neticami! Kā tu varēji ļaut 
viņiem aizbēgt, Pedro?

Kas tad ir? Papagailim bija pārāk liela mute, 
un no pīles mums tāpat vajadzētu atbrīvoties!

Pēc neilga laika

Ņemiet mani atpakaļ! .  
Es labāk sēžu būrī S 

nekā džungļos! Lūdzu!

? ----------------------------------
Dzīvnieku laupītāji ķer 

visu sugu zvērus un ved 
> tos uz tālām valstīm!

Ja mēs darbosimies 
kopā, mēs varam 

uzvarēt! Man ir plāns!

[  Ak vai! Izskatās, ka 
^  tas mums tik un ta būs

Kāpēc lai mēs to darītu? Tev 
pat nav tā vērtīgā papagaiļa!
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Ko? Kur pazuduši 
visi ieroči?

Pāālīīgāāā!

Labi pastrādāts, draugi! Atliek 
tikai drošības pec paziņot 

policijai!



Apsveicu, Donald! Mēs jau gadiem ilgi tvarstām šo bandu 
bet mums neizdevās noskaidrot viņu apmešanās vietu!

Tas nav mans 
nopelns! Sakiet 

paldies Lulū!

Palikt džungļos? 
Kēērrrk! Nemūžam!
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Vēl īpašās sēkliņas, jūsu augstība?
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i m i A U  PEC DIVĀM NEDELAM!

Xm Blusošanās
^  ^  l ļ v № ļ  Donalds no rito pom ostos a r  skaļiem  ■

ļ^ ļ  kliedzieniem  -  viss vmo spolvoinots ķerm enis ir 
ko  nosē ts  a r  spilgti sa rkanām  pum pām . Mūsu 

nelaim es putns ir poHiednots par to. ko m ājo ir ieperinājušās blusos, tope< viņš fceto fan 
visai radikālus līdzekļus -  uzlouž savos islafccs grīdu, griestus un sienos.
Bet izrādās, ka  no  kcitekliem  nov n e  m iņas. Voibūr D cndds ir saslimis?

m

A tkali ijaunil y  

kom iksi!! /


