


ī p U ī j U n r U f U M

NUMURA
NEDARBS!

BLĒŅU TARBA 22______§ ________



DONALDS DAKS

Tulkojusi Eva Jansone



ī  Hmm! Man 
/  jāizdoma, ar ko 
ļ nodarbināt zēnus, lai 
l viņi nesajauktu maju, 
\  kamēr es būšu kopā 

ar Deiziju!

Jā! Šī skaistulīte man palīdzēs! Aizņemšos to uz 
vienu vakaru! Gan jau Knaps pat nepamanīs!
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Daudz vēlāk -

Pēc dažām  
minūtēm -

š is  mākslas projekts ir prasījis 
gandrīz visu nakti! Tā jau es 

------ 7 domāju!



ša i saplisušajai olai ir staipīgs 
dzeltenums! Tā nav Faberžē ola! 

Acīmredzams viltojums!

Makdaka kungs!
bezsmadzeņu 

radījums! Tas bija 
pēdējais piliens!
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f  Mēnesgaismas kundze, zēni 
nedrīkstēja pārdot to olu! Tā 

pieder manam tēvocim ! Es jūs |oti
lūdzu, atdodiet to  ______

atpakaļ! _ r<

Muļķības! Es to 
godīgi nopirku! Man 

ļoti patīk šis apburošais 
suvenīrs!

Donalds uzsāk 
c īn u -

Kamēr tas 
muļķis cenšas 
pierunāt veco 

dāmu, es paņemšu 
vērtīgo mantiņu un 
aizlavīšos prom !
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'  Mantkārīgie \  
slepkavas! Manā 

viesistabā nenotiks nekādi 
V alus bāru kautiņi! J

Atkal > 
dzeltenums! 

š ī arī ir viltota!

Saņem!
Tas nozīmē, ka 
īstā bagātība ir 
kaut kur citur!

Tu! " 
Tu saplēsi 

manu skaisto 
dekorāciju!

Pa to laiku zēni 
ielenc nākamo 

mērķi -
Šī ir tā  bagātā 
puiše|a māja! 

Grezna vietiņa!

Skatieties! Viņš 
mētā mūsu olu 

peldbaseinā!
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Varde! Koš|ene! Salauzts 
kabatas nazis! Vecāki man neļauj 

spēlēties ar tādām mantām!

Lieliski! Kamēr > 
tie puņķutapas 

kaulēsies, es 
paķeršu no baseina 

savu dārgumu! J

Labi, kungi! 
Noslēgsim 
darijumu!

Daudz ko! '  
Labāk paskaties 

uz šīm bagātībāmL

Vai! Labāk 
beigsim tirgoties! 
Kāds grib nozagt 

mūsu olu!

Labi, es pārstāvēšu 
darījuma pirmo pusi..

Plānots uzbrukums? 
Ņem ciet, Cēzar! >

Āāā Kurš palaida 
suni? Savāciet viņu! 

Lūdzu!

Vāāāāāāīīīīīī!

RRRRR!

Man jāskrien!Atkal dzeltenums! 
Tā nav tēvoča 

Knapa ola!

Vīri, mēs 
izniekojam 

laiku!
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Mūsu varoņi 
satiekas -

A

Tēvoci Donald! 
Izrādījās, ka ola. 

^kas bija zēnam, b ija j 
.pavisam parasta!

Kundzes ola ari! Tātad īstā 
ir zooloģiskajā dārzā!

Labi, es atdošu jūsu olu! ^  
Es to izmantoju kā aizvietotāju, 
lai pamodinātu mātes instinktus 

kondoru mātītē, ' 
kas uzaugusi bez

KĒĒRRK!

f  Man vienalga, uz kurieni tas 
l  milzu cālis lido! Es viņam sekošu ur

--------------------------- tikšu pie milzu .
bagātības!

Tas nav šķērslis! Bet es ^  
vairs nepaļaušos uz tādiem 
bezsmadzeņu radijumiem kā 

jūs!
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Māmiņ mīļā! Kāda 
veiksme! Ja es to 

manai olai

Rokā iri



Re! Beidzot tu 
varēsi pārdot savu 

Faberžē olu! Kāpēc tu 
izskaties tik  nelaimīgs?

Pusotra miljona? 
Vai kāds dos divus 

miljonus?

Paklausies, ko ’ 
tas nožēlojamais 
i ūtrupnieks , 

gvelž! y

Divus 
miljonus? Nē? 

Nu tad... j

Viņš 
ir īsts nejēga! 

Pārāk lēna 
solīšana!

Vai man tiešām viss 
jadara pašam? Paej 

malā, bremze!

Makdaka kungs! Tā 
nedrikst rīkoties!

Dāmas un 
kungi, velciet ārā 

čeku grāmatiņas un r
Jūsu priekšā ir klasiska vērtība! To pagatavojuši 
izcili mākslinieki pirms vairāk nekā gadsimta! Tas ir 

unikāls, antīks mākslas darbs!

Kurš solīs vairāk? Tas jau skan labāk! Pacelsim cenu līdz summai, 
__________* ko šī skaistulīte tiešām būtu pelnījusi!

Divi miljoni!
če tri miljoni!
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Vai tu tiešam nesaproti, > 
ko es tev saku? Es neesmu 
tavs mazulis! Un es negribu 
ēst tavus tārpus! Es neciešu 
c tārpus! >

Nebēdā, 
tēvoci Donald! 
Varēja but vēl 

ļaunāk!

Priecājies, ^  
ka tevi neaiznesa '  

kondors kā to  
novērtētāju!

Aaāāāā



“Tā ir patiesība! Reiz es 
biju šimpanze un dzīvoju 

nevainojamā saskaņā ar mati 
dabu! Tā tik bija svētlaimīga 

dzīve! Es gandrīz nožēloju, ka 
tagad esmu cilvēks!

fj BRAl£N8 KLUDRIĶIS
IEPRIEK ŠEJĀ  DZĪVE

Man palīdzēja šī pašhipnozes grāmata! 
Transa es atcerējos mātes šimpanzes mīlošās 
ķepas pieskārienus! Tas nozīmē, ka iepriekšējā 
■-------7 dzīvē es biju pērtiķis! w*

Dažreiz man nešķiet, ka tu 
esi cilvēks. Kludriķi!

T  M l TU TE
7 esi
ļ  b i j i s?
M ītott j

Man jasazinās ar saviem bra|iem -  pērtiķiem 
un jāsludina viņu dižās dzīves gudrībās!

Iespējams, ka pērtiķi ir brīnišķīgi 
zvēri, bet diez vai viņi būs labs paraugs!

Beidz
ākstīties!



f  Donij, Donij, Donij! Lēkāšanai 
pa kokiem un barības meklēšanai 

ir liela nozīme veselīga dzīvesveida 
piekopšanā! Tas ir fakts! Nāc. es tev 
^  parādīšu!

Jā! Parādi, kāds tu esi muļķis! 
To nu gan es nelaidišu garam!

He! Jāatzīst, 
ka izskatās 

diezgan jautri!

Ūū-ūū! Ūū-ūū! Tā ir ne tikai 
ātrākās pārvietošanās metode, bet 
arī lielisks muskuļu vingrinājums!

Jā! Jautri vienmēr ir 
fīdz brīdim, kad kāds 

savainojas!

Man '  
izdevās! 

Loģika vienmēr 
nostrādā!

Beidz, nav par ko 
dusmoties!

Bet Donij! Kad tu būsi 
lēkāšanas meistars, tev vairs 

nevajadzēs mašīnu!
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Ei! Termīti! Šimpanzes mīļākā uzkoda! 
Tūlīt tu  redzēsi, kā pērtiķi tiek pie |oti 

nepieciešamiem vitamīniem, kā mums trūkst!

Pērtiķi nešķiro īpašumus! Tāda dzīve ir 
daudz vienkāršākā! Džonis sapratīs, kad 

mēs viņam izstāstīsim!

Pēk! Ne jau tur! 
Tas ir kaimiņa Džoņa 

dārzs!
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Tev bija taisnība! Ja 
manu dzīvi vadīs īsti 
pērtiķi, mani pētījumi 

un atklājumi būs daudz 
iespaidīgāki! Iepazīsties 
ar maniem skolotājiem!



Brālēn, tu neatcerējies savu 
iepriekšejo dzīvi! Skaties... Tu 

atcerējies Āfrikas safari, kur 
pagajušogad biji kopā ar dabas 

mīļotāju klubiņu! Un pārējo tu pats 
piedomāji klāt!



Brauc droši, neraizejies 
par mums!

D 2004-168|

TIKS, TlKS UN TRIKS
PĀRĀK DAUDZ MĀSASDĒLU

1. daļa

Vai jūs tiks it gala vieni pasi divas dienas, 
kamēr es makškerēšu?

Divas dienas vientulībā... tikai es, 
mana te lts un, protams, jaunais 
Kornēlija biogrāfijas izdevums!

Jā, jā, tu par to 
runā jau veselu 
menesi! Brauc 
prom. mēs tevi 

gaidīsim!
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Pie Bruno Bezbremzes! 
Tas ir viņa lauciņš!Uz Kurieni 

mēs iesim?

Un viņam jaizskatās tāpat 
kā... ēē... oriģināliem?Tu saki, māsas

dēls -  robots?!
Pie

Bruno Jā, Bruno, tas 
\ būtu lieliski!

Nē, nē! Tā ir spīdoša 
doma! Ceturtais 

māsasdēls varētu jūs 
pieskatīt, kamēr es 

makškerešu!

Jā, bet ievieto viņā 
Donalda čipkarti. lai 
viņš dom ātu kā es!



Viņš nu gan 
ir ātrs!

Tik, ej sep- 
| tiņus lauciņus 
uz priekšu... un 
sēdi cietumā!

Nu. m ikstm ieši? Gribat uzspēlēt 
monopolu? Varbūt šoreiz jums 

paveiksies!

Es pārdošu kuģi 
par $4.000!Es pirkšu Pēkšķu 

ielas viesnīcu!

NOTEIKTI!



Klau, Trak, negribi 
paspēlēt Ātrbraucēju uz 

mana spē|u datora?

Jā! Man atkal 
ir labākais 
rezultāts!

Protams, Tik! Bet diez vai tu 
___  uzvarēsi! Brr! Trak, tu esi 

pārāk veikls!

Jūs drīz beigsit? Es arī gribu 
paspēlēt ar Traku!

Es viņam 
labāk patīku! 

A tdod!
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Viņš bija varens vīrs! Viņš tik  daudz 
pārdzīvoja, pirm s atklaja Dakburgu! Nav 

.brīnums, ka par godu Kornēlijam Dakburgas 
j parkā uzcelts piemineklis! __

Diez vai es kādreiz paveikšu 
kaut ko tik varenu, lai man 

uzceltu piem inekli? Uff!

Paskatīsimies, ko 
šobrīd dara Donalds -

Aizstum mani!
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Ja, es gribu, lai manā 
komandā būtu Braks!

Tas bija jautri! Jūs varētu mūs 
vadāt apkārt katru dienu!

Tagad, kad esam 
seši, varam 

uzspēlēt beisbolu!Fūūū! Ufff! 
Jā, kā tad!

Pieveikt piles ir 
tīrais nieks!

Paskatīsimies, kā tu 
atsitīsi, robo-pīle!

Nē, es gribu 
būt Braka 
komandā!

Eē... roboti pret 
Kāpēc ne?
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Ne jau tāpēc mums 
vajadzēja robotus!

Mēs gribējām, 
lai viņi būtu mūsu 

draugi!

Mēs paši izlemsim, kas ir svarīgi!P-piedod, bet mēs gribam 
pate ikt kaut ko svarīgu...

Es tevis dē| 
zaudēju!

Ei! Plēst mantas ir jautri! 
Nāciet, pievienojieties man!Jūs

sapratat?

Izskatās
interesanti!

V-viņi ir zaudējuši prātu!
Aiziet!niliuūū!



Labi, ka viņu baterijas Ar tik  straujiem
darbojas tikai vienu dienu! apgriezieniem viņi drīz

Jūs teicāt -  
p ie Bruno?

Mēs ari iesim pie 
Bruno!



Dariet to!
Man

vienalga!

Labi! Varbūt mēs 
varētu sašķaidīt šo 

mazo zeilīti?

L-lieciet mierā Mazo 
Palīgu! Es esmu ar mieru!

Esi |oti uzmanīgs ar programmatūru! Viņiem 
jābūt tieši tādiem pašiem Kā mēs!

Mēs tevi piesKatīsim!
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Atcerieties, ka jūs esat 
—r mazākumā, brālīši!

V ispirm s visiem jātiek 
pie apbruņojuma! Te būs 

tas, ko mēs meklējam!

TIKS, T&tS UN TRIKS
PĀRĀK DAUDZ MĀSASDĒLU

2. daļa

^ fp a r ā d is im  cilvēkiem , kurš 
te ir noteicējs!

SPORTA
PRECES

Viss sakās ar to, ka Bruno Bezbremze 
uztaisīja Tikām, Tīkam  un Trikam trīs 

draugus -  robotus. Bet roboti izrādījās 
ļauni un lika Bruno uztaisīt vēl 97 tādus kā 
viņil Tagad roboti grib izpostīt Dakburgu, 

un zēni nezina, ko iesākt. Pa to laiku 
Donalds guļ pie kāda ezera ārpus pilsētas 

un sapņo par triumfu un slavu -

D 2004-1681

N-nenāciet man klāt! 
Ko jūs gribat?

Bet precēm gan 
nav ne vainas!

elektrības vadu 
kas atrodas 

jūsu mugurās!

Klausieties, ko es 
teikšu! Jūs varat 
pavairot spēkus, 

kad vien to 
vēlaties!



Mēs gribam 
aizņemties mazliet 

strāvas!

He-he! Šī nu gan 
bija varenjauka 

dieniņa! Laiks līst 
guļammaisā!

Donalds pie ezera 
ir pasargāts no 
nepatikšanām -

Te! Pilsētas 
galvenaja 

elektrostacijā!

Debestiņ! 
Neierobežots 

elektrības 
daudzum s mums 

visiem!

Ko? Kas tad 
tas? Pēkšņi visas 

Dakburgas gaismas 
sāka m irgot!
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Varbūt noticis 
negadījums vai pat 

katastrofa?

Droši vien parasti elektrības 
I padeves traucējum i! Bet, ta 

kā zēni ir mājās vieni, man 
jāsteidzas!

Svētā pasaulīt! Māsasdēli 
roboti ir pārņēmuši visu 

pilsētu!

Kad Donalds 
ieradies - VĒKŠI

Bet kāpēc viņu 
ir tik  daudz?
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Un jūs -  beidziet locīt tos 
velosipēdus! Tie nav nekādi 

baloni!

Ka teiksi!

Paklausieties, beidziet ārdīties! N olieciet visu 
atpakaļ vietās! Tas attiecas uz jum s visiem!

Apbrīnojami!

Patiesībā es tāds jau  esmu! Es taču pārtraucu  
šo ārprātu un izglābu p ilsētu ! Man vajadzīga 

neliela reklāma!

Uzmanību, visi... 
Jum s būs darbiņš! 

Klausieties uzmanigi. Ka teiksi!
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Tēvoci Donald! Prieks tevi redzēt! Roboti ir 
"  ' /  zaudējuši p rātu!

Ne, viņi mani /  . / /
klausa! Skatieties! \ *  — * 1/ ^

Viņi nu gan ir veikli, kad 
strādā visi kopā!

Roboti ķeras 
pie darba -

Ko viņi būvē?

Viņi uzcels to^ko  es 
esmu pelnījis!

Mums vajadzīga strāva! 
Būvēšana ir |oti nogurdinošs 

darbs!
Aizm irstiet!

Ķerieties tik 
■ r  pie darba!



Kas tas par robotu 
uzbrukumu? Kuram 

pieder tie roboti?

Mēra kungs!! Eēē... tie  ir... 
bija... mani! Laikam!

Skaidrs! Bet 
kas tas ir 
dom āts?

Khe, es īsti nezinu, 
mēra kungs!

Bruno Bezbremze!! Kāpēc es 
neiedomājos, ka tas ir tavs darbs? 

Paskaidro, kas tas par robotu 
ā rp rā tu ? !_____

Kads ārprāts, 
mēra kungs?
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Es pārstāvu pilsētas elektroapgādes 
1 uzņēmumu! Es atnesu rēķinu par 

šāvakara elektrības patēriņu!

Daka 
kungs, cik 

es saprotu, 
tie bija jūsu 

roboti!

Elektroapgādes uzņēmums 
\ a r prieku pieņems arī ļ 

fizisku kom pensāciju!

Fūū! Par mata tiesu! Labi, 
ka tikām cauri sveikā...

V6I septiņus gadus, trīs 
mēnešus, divas dienas un 

divdesm it astoņas m inūtes! 
Ehh! Uff!

Tēvoci Donald, 
cik ilgi tev nāksies

Un ta -

Ta ir 
cietsirdība! 
Man nav tik 

daudz naudas!
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