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DONALDS DAKS
APGAISMOTAIS ZĒNS

Donalds dodas pie Deizijas 
ar ziediem un konfektēm! 

Jūs jau zināt, cik niecīga ir 
iespēja, ka tev iespers 
zibens -  tas ir gluži kā 

laimests loterijā...

Tulkojusi Eva Jansone

Dīvaini, pēc zibens 
spēriena es bieži 

pievēršu uzmanību 
laika apstākļiem!

Piemēram, es zinu. ka 
pēc pāris dienām līs 

lietus!



Es beidzot atradu ilgigaidīto brīnumu!

Tāpat kā toreiz, kad tu mus pierunāji 
nopirkt kaķi?
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Dakburga atrodas starp ’ 
V divām kalnu grēdām,
\  tuksnesi un okeānu,
\  tāpēc prognozēt laiku ir 

pilnīgi neiespejami! J

Mēs esam tie 
nabadziņi, kuri ir 

spiesti gatavot 
Kalisotas rajona 

V  laika ziņas!

Mēs darījām 
visu, lai tu 
ierastos! 
Lūdzu, 

uzklausi J  
mani! (

Brīvdienas tiek sabo- \  Nav jau tā, ka mēs necenstos! 
jātas, pasākumi -  atcelti! j  Kad zinātne pievi|, mēs
Mēs esam visnīstākie J meklējam

cilvēki visa Dakbungāļ-x ' \  alternatīvas!
"H.
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Mēs esam nopietni zinātnieki! Ja mēs kļūdāmies, 
tam ir izskaidrojams iemesls! Ja sabiedrība to 

uzzinātu, visi mūs uzskatītu

Nākamajā 
dienā -

Apsveicu, Daka kungs! No rīta -  apmācies, 
pēcpusdienā -  saulains! Tavi pareģojumi 

izrādījās pilnīgi



D.U.M.K. 
parvaldes 
centrā -

Tu saki, ka rīt spīdēs saule, bet mūsu zondes
uzrāda viesuļvētras 

tuvošanos!

Kam jūs zvanijat? Puisim, kurš jums pārdeva 
kaķi? Ja jūs dodat ziņu man uz peidžeri, tad esiet

tik laipni un atbrīvojiet 
tālruņa līniju!

Laika prognoze 
rītdienai netiks 

mainīta!

šķiet, vajadzētu 
izdomāt kaut kādu 

papildu nodrošinājumu, 
ja nu peidžeris 

jnū s  pieviļļ
\

Jā, kādu 
zīmi! Es tikko 

izdomāju kaut 
o  superīgu!

R Lai kāds 
būtu 

laiks, es 
sāku zaudēt saulaino 

noskaņojumu...

Nākamajā qq^u klubs! Donald, cik ekstravaganti!



šķiet, ka 
stars spīd no 
universitātes!

Izslēgšu 
peidžeri! 

Pateikšu tiem 
sausiņiem, 

ka aizmirsu to 
mājās!

. Inspektors 
šķiņķagah/a 

izmantoja tādu pašu /  Donalds? 
staru kā „Platmena" 

komiksos! Tevi 
gaida pārvaldes 

centrā!

Mums ir ārkārtas 
situācija! Tā kā mēs veidojam 

laika prognozi visam 
Kalisotas apgabalam, 

mums tūlīt pat jādodas 
uz Aļņu Piekrasti!

Pēc pāris 
stundām -

PC

Nē! Silts un 
saulains!

Hik! Es pat 
izmantoju kaķa 

metodi!

Iespējams, ka tur 
veidojas postoša vētra! Mēs 

gribam, lai tu to apstiprini!

Ceļošana ar mums ne vienmēr 
ir tik nepatīkama! Iesim iekost 
gardas brokastis! Tu redzēsi -  

mes esam tīri jautri puiši!
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Es esmu sasējies ar trulākajiem cilvekiem 
šajā pasaulē!
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Un tu 
domā, ka 

es tam 
noticēšu?!

Tā, padomā
sim -  jā. man 
* šķiet, ka rit 
K spīdēs 

saulīte!

Pēkšņi Donalds 
saņem strāvas 

triecienu no kafijas 
automāta!

Pagaidiet! Ja 
nu es mainītu 

prognozi?

Pērkona laika Deizijai vienmēr 
sāp galva! Ja viņa padzirdēs par 

vētru, viņa noteikti atliks 
braucienu! Un tad es viņu 

uzaicināšu uz randiņu!

Ja es pieļaušu vairāk 
„kļūdu", tie sausiņi vairs 

uz mani nepaļausies!
Man bus vairak 

brīva laika un labi 
apmaksāts 

darbs!

Laika ziņas rītdienai! 
Būs pērkona negaiss!

Pasaufit! Tūlīt pat 
nosūtīsim 
jaunumus!

Tu paziņoji nepareizu laika prognozi tikai tāpēc, ka 
zināji -  negaisa laikā es nekāpšu ārā no gultas?

Jā. skaistulīt! Lai mani sasper 
zibens, ja es meloju!

Agri
nākamajā 

rītā -
[ Es tev saku, Deizij, 

— l  es spēju pareģot 
V  laika apstākļus!
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Viņš ir dzimis laimes krekliņā! Neviens nespēj apgāzt viņa DeiZjjt miļāi cik ,abii ka mēs atka)
pareģojumus! Viņa vēlmes vienmēr piepildās! \ esam

Man tevis 
pietrūka! 

Tu visu laiku 
strādāji!
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Kungi, tā kā mūsu miljardieru kluba prezidents ir 
devies pensijā, mūsu uzdevums ir ievēlēt 

„— ......... jaunu prezidentu! ,

D 7428

Nekādu problēmu, biedri! Es jums 
pilnīgi piekritu -  es būšu vispiemēro

tākais šim a m a ta m !_______

KNAPS MAKDAKS
KNAPU PAR PREZIDENTU!

Makdaka kungs, 
lai tu būtu

izvēlēsies tikai mani!

Punkti tiks piešķirti par 
dažādiem pārbaudījumiem! 

Uzvarētājs būs tas, kurš pirmais 
izvirzīsies vadībā par diviem 

punktiem! ^
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Miljardieru kluba prezidentam jābūt 
apveltītam ar labu ožu uz zeltu! Pirmais 

pārbaudījums būs šāds -  dalībniekiem pēc 
ožas jāatrod zelta maiss, kas ir paslēpts 

^  šajā laukumā! ___ _

Nav vērts steigties! Man 
ir labākā oža uz zeltu šaja 

pilsētā! Es to tūlīt pierādīšu! 
Šņuk -  šņuk! r '" '

Tēvoci Knap, 
Zeltkāris jau meklē!

Ha, tas būs 
vieglāk par vieglu! 

Sņuk! Šņuk!

ŠNUK!
ŠŅUK!

Viņš ņem nost būdas grīdas dē|us! 
Vai zelts būtu paslēpts zem grīdas?

Tēvocis Knaps aizvien 
cītīgāk ošņā gaisu! , 
^  Viņš saož zeltu! j
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Tūlīt.abiem dalībniekiem tiks pasniegta maltīte! 
Viņiem būs jāpasaka, no kā tā pagatavota!

Nākamā pārbaude notiks klubā! 
Miljardieru kluba prezidentam 

jābūt izcilam ēdienu
ekspertam! f  Tadam 

I— ________________ \  kā es!
Bērnu spēlīte!

Ha! Tu vienkārši pārāk 
daudz ēd, Zeltkāri!

Es esmu īsts eksperts! Ņamma! 
Tas ir kārtīgi apcepts cālis no 

Kentuki Džo ēstuves!

šoreiz tu neuzvarēsi, 
Makdak! Tu jau zini, ka 

es esmu īsts ēdienu 
pazinējs!

Ņamm! Jā. |oti pazīstama garša! 
Tas ir Tibetas jaks, garnēts ar Gobi 

tuksneša zāli!

Nepareizi!

ŠĻURRK!

Tūda| mēs pārbaudīsim dalībnieku zelta 
makšķerēšanas prasmes! __

Tieši tā! Zeltkāris ir uzvarējis!

Rezultāts ir 
neizšķirts, tēvoci 

Knap!
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Ha! Šoreiz es 
uzvarēšu!

Dalībniekiem jāšķērso dīķis šajā 
un ar tīkliņu jāķer zelta zivtiņas! ļ  

Sāciet jūs, Želtkāri! ^

Jūs to sakāt tāpēc, 
_  ka nemākat!

Dodiet 
&  man 
W l W ( tīkliņu!

Tās ir muļķīgas 
sacensības!Uzvarēs tas. kurš 

noķers visvairāk 
zelta zivtiņu!

y  Ha! 
Zeltkāris 

ķer tikai 
ūdensrozes!

Nu, ko 
teiksit?

Tēvocis Knaps ir īsts eksperts!

/  Viņam ir ķeriens uz 
^visu, kas saistits ar zeltu, 

pat uz zivtiņām!

Šoreiz uzvar Makdaka kungs!
r  Viņš 
nopelnīja vel 
vienu punktu!

Tēvoci Knap, ja uzvarēsi nākamajās 
sacensībās, kļūsi par Miljardieru kluba 

prezidentu!
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It kā ar runām nepietiktu, vēl jāziedo nauda!
■—------------Prezidenta amats man atņēmis

(  veselu bagātību! ___ ^

Es esmu laimīgs, ka beidzot tiku pensijā! 
Man ir žēl tā nabadziņa, kurš nākamais 
I__________ ieņems šo amatu! ~J\

Es nemaz nezināju, uz 
ko mērķēju! Centīšos 
kaut kā zaudēt šajās 

, sacensībās!

Nāc, tēvoci 
Knap! Nākamais 
? pārbaudījums 
L būs viktorīna!

Darīšu visu, lai 
Zeltkāris uzvarētu un 

iegūtu punktu!



Nākamais jautājums! Kura no 
šīm banknotēm ir īsta un 

kura -  viltota?

š ī banknote ir 
viltota!

Nē, nav 
gan! Šī ir 

viltota!

Makdaka kungs atkal kļūdījās! Zeltkāra kungs atbildēja 
pareizi! Viņš uzvar viktorīnā!

Tēvoci Knap, jums atkal ir \  Jā, tā varētu 
vienāds punktu skaits! Ja tu \ būt! 
neuzmanīsies, viņš uzvarēs 

sacensībās!



Tagad nākamais pārbaudījums! Šis zelta maiss ir 
pilns ar banknotēm un monētām! Jums jāuzmin, 
— ci k tajā ir naudas! y

Protams, tas ir tīrais nieks! Bet es gribu, lai Zeltkāris Ēē... Es domāju, ka maisā ir 
vienpadsmit dolāru un 
trīsdesmit divi centi!

Phe! Smieklīgi! 
Pat ne tuvu!

Ha!
Tēvocim Knapam 

tas būs tīrais nieks!

Ļoti labi, Zeltkāra kung: 
Ļoti tuvu patiesībai!

Domāju, ka maisa 
ir apmēram divsimt 

dolāru!
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Es neko nesaprotu! Neizskatās, 
ka tēvocis Knaps būtu īpaši 

neapmierināts!

Tā kā Zeltkāra kungs ir 
uzvarējis sacensībās, es viņu 

pasludinu par jauno Miljardieru 
kluba prezidentu!

Apsveicu,
apsveicu!

21



Iesim uz prezidenta 
apstiprināšanas 

ceremoniju!

Ēe! Zeltkāri, 
man tevis žēl!

Un tev būs ne tikai jāsaka runas, bet ari 
jāziedo nauda! Tas tev izmaksās veselu 

bagatibu! 1

Droši vien Knaps ļāva man 
uzvarēt sacensībās! Kā lai es 

viņam

Biedri, jūsu 
jaunais

Eē... Vispirms es gribu izteikt cieņu Knapam Makdakam! 
Mēs visi zinām, ka viņš ir lielisks šā kluba biedrs!

Viņš ir pelnījis mierinājuma balvu!

Makdaku par 
kasieri!

Tēvoci Knap, 
vai nav jauki no 
rZeltkāra puses?
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Zeltkāra kungs, mēs rīkojam \  
dažādus labdarības pasākumus! 
J a  kā jūs esat jaunais M ilja rd ie ru /! 

kluba prezidents.

Pēc
nedējas

Makdaka kungs! Mēs dzirdējām, 
ka jūs esot Miljardieru kluba 

kasieris! Jā, man ir tas 
gods!

Un turklāt 
atšķiribā no manis 

Makdaks ir īsts runu 
meistars!

Ja gribat saņemt ziedojumus, 
aprunājieties ar Knapu Makdaku! 
Viņš ir mūsu kluba kasieris, 

visi naudas darījumi ir
tapec

Un manai!Būtu jauki, ja jūs ziedotu naudu 
, manai labdarības akcijai!

Un manai!

Zeltkāra kungs teica, ka jūs esot īsts runu 
teikšanas meistars!

Tiešām?

Jums šovakar jānāk uz 
mūsu labdarības balli! Mēs 

ar prieku uzklausīsim T 
m l  jūsu runu!____ J

Prr! Pēc visām mocībām, ko es 
izcietu, lai zaudētu sacensībās, 

es būšu spiests atvadīties 
H  no naudas!

Un rīt nāciet pie 
mums!
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SUNAPUKAS
SPOKAINI DARBINI

E E H Ē 3

K  Tāpēc, ka viņi zina, ka jūs 
W  esat neprasmīgi zagļi!

m

Jūsu acu gaišumam gan 
nav ne vainas! Žēl, ka jūs neesat 

tik žigli zagšanā!
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1

Jūs izmantosit slepeno eju, ko 
es šodien atklāju! Tā atrodas 

cieši Hdzās seifam!

Aizmirstiet! Es iešu jums līdzi un 
rūpēšos par to, lai jūs, āmurgalvas, 

beidzot tiktu prom ar visu laupījumu!

Tu doma, ka 
sniegsi mums garīgo 

atbalstu? He-he!

Tādā gadījumā uzzīmē 
mums karti, un mēs 
ķersimies pie lietas!

Beidz baidīties! Tas 
gigantiskais akmens būs mūsu 

mūža lielakais loms!

Jā, padomā, kas
par bagātību!

Es negribu, lai mūsu bandai 
pievienotos spoks! Tas būtu pārāk 

biedējoši!

Ejiet klusāk! Un 
pieliecieties! Izliecieties, ka 

jūs esat spoki! Ha, ha!
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Uzticieties man! 
Tas ir viens no maniemTu esi pārliecināts, 

ka šis ir īstais ce|š? 
Muzejs ir uz otru pusi!



U-un man 
nepatīk tumsa!

Man šķiet, ka ēnas ir 
daudz spokainākas nekā 
piķa melna tumsa! He, he!

Tur. priekšā, ir lāpa! 
Bet, godīgi sakot, 
man labāk patīk 

tumsa!

Šī ir visspokainākā no 
visām mūsu zādzībām! 

Ha, ha!

Nu, kā jūtaties, veicot gadsimta 
v  noziegumu?

Pietiks, puiši! Turieties 
cieši kopa un sekojiet man!
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Kur jūs 
pazudāt?

Zini, vecīt, daži no mums 
nespēj staigāt cauri sienām!

Ei! Es atradu slepeno eju! Tagad 
izdomājiet paši, kā iekļūt seifā!

Ei, puiši! Mēs 
esam iekšā! Nāciet, 

paskatieties!

Tā kā mēs neienācām pa seifa 
galvenajām durvīm, signalizācijas 

vēl joprojām nav ieslēgušās!

Oho! Mirdzoša bagātība! 
Tas ir mūsu...
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Kamēr zaglēni darbojas, es 
papriecāšos ar suņukiem!



Rokā ir! 
Rokā ir!

Lielisks ķēriens! Mums 
vismaz nebūs jāuztraucas 
par to, ka nogādāt mājās 

laupījumu! Ha, ha!

Aizmirsti spoku, 
muļķi! Doma par to, 

cik mēs būsim bagāti! 
He-he!

He-he! Kā man patīk 
biedēt niknus suņus! Viņi ■ 
skrien prom, asti kājstarpē 

iespieduši!

Ei! Kur palicis
mūsu 
spoks?

Un mēs nedosim Briesmīgajam 
ne centa! Viņš tāpat nezinātu, kur tērēt 

naudu! Ja nu vienīgi viņš varētu izmaksāt 
kādai spocīgai draudzenītei!

Taja pašā laikā 
otrā muzeja galā



Divi muzeja apsargi ir 
tikko uzsākuši ikvakara 

apgaitu -
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Ko es te 
muldu! Es laižos 

lapās!

Es -  hik! -  
padodos!

Suņapuikas?

'  Aizvāciet suņus! 
Mēs nepretosimies!

\
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D 2 0 0 5 - 1 1 1

SPRUKSTS
DVĪŅUMĀSA

Vaimanudieniņ! Mikij! Atri nāc šurp! 
š ī ir visdīvainākā radība pasaule!p a s a u l e  ir d īv a in u

«asas

Tūfīt, Sprukst!
Es visu dienu gaidīju šo brīdi!

Skaties! Tas ir 
nepārspējami! Tas ir 
apbrīnojami! Tas ir...

r
Nē, nē, nē! Nāc tūlīt! Tā zivs 

izskatas pēc manis! Tā varētu būt



Tārpus rādīt ir aizliegts! Jūs nomācat zivis! 
Varat skatīties, smaidīt, bet, ja vien nav 

ārkārtas gadijums, tas arī viss!

Kungs! Lūdzu, 
nebiedējiet zivis!

Es viņām rādīju 
mazu tārpiņu!
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Atvainojiet par to tārpu, darbinieka kungs, 
bet vai jūs nezināt, kā sauc to  zivi, kas līdzinās 

man?

Mikijam taisnība, pasaule 
tiešām ir plaša!

Bet varbūt pasaulē ir tikai viena 
apbrīnojama zivs, kas izskatās tieši 
tāpat kā es! Man jāpierāda, ka tāda 

eksistē!

Varbūt pastāv vesela manu zivju suga! 
Internetā jābūt kaut kādai informācijai!

Stundām ilgā meklešana 
ir nokausējusi mūsu 
bezbailīgo pētnieku -
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Nu lūdzu, aizved mani uz akvariju! 
Mana mašīna ir remontā! Lūdzu!

Es esmu aizņemts, 
un man šķiet, ka 
šī ir tava kartēja 

apsēstība...

Nu labi!

Pagaidi britiņu, es šo 
to paņemšu!

Ha! Paldies, draudziņ! 
Tu to nenožēlosi!
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Pagājušas jau divas dienas, bet 
Spruksts vēl joprojām neceļ telefonu! 

Varbūt viņš gaida zivi? Labāk 
braukšu paskatīties!

Tikai zivju astes un 
spuras, laikam man nebija 

taisnība! Te viņa nav!

Sveiks, Mikij! Kā tev patīk mans jaunais tērps?

Sprukst! Tu te 
strādā?

Jā! Pa dienu baroju zivis, bet pa nakti 
sargāju! Tagad es varu nepārtraukti verot 

savu zivtiņu! Ja vien tā nāktu arā...
Tas ir par traku! Miega bads tev atņēmis 

prātu! Sprukst, aizmirsti to zivi!
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Mikij, lūdzu, |auj man vēl 
brītiņu pabūt pie akvārija! Vai, vai! 

Oho! 
Es gribu 
smukas 
krāsiņas!

Ehh! Labi. 
tiksimies pie 

mašīnas!

Es tevi 
izglābšu!

Ai. nē! Izskatās, ka tas mazulis 
neprot peldēt!

MĀAĀĀMŪŪŪ!



Labi, maziņā! Ja nenāksi ārā no 
alas, es iešu pie tevis!

Ei! Та droši vien ir 
tā Spruksta ziv^'

Paldies, ka centies ^  Ta zivs nemaz neizskatas pēc manis, tā izskatās pēc mana brālēna špurksta! 
mani uzjautrināt, bet tev t  Viņa seju vienmēr publicēja avīzes, bet manu -  nekad! 

neizdosies! A -------------.
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Zaudēta bagātība
L  Kncps M okdoks izdom ājis jaunu pelnisonos

m etod i. Viņš iztērējis vese lu  miljonu par 
—  dārg ak m e ņ ie m  ro tātu  Faberžē  olu un nolēm is 

to  pārdo t i /so lē . B et m az ie  resgaļi Tiks, Tiks un l ik s  sankojuši olu k rāsošanos 
so te n s ib o s  un uztaisījuši vel trīs gluži tād a s  pošos m irdzošas o las. Kā uzzino t, kuru 
olu izdējusi vista  un kuru  uztaisijis p a ts  F cberžē?
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