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Pašā
/  vosoras svelmē Donalds un V  

'  Oaziļo baudo nesteidzīgos bnvdienos 
okeāna krastā. Vrss и ko posckā fidz bridim, 

kod Donalds uzzina skotbo patiesību -  
Deizīja domā, ko rikai sērfotāji ir īsti vīrieši. To 

kd mūsu ne visai sportiskais draugs ne reizi nav 
pot uzkopis uz dēļa, tiek uzsāktos bīstamas 

4 .  sērfošanas nodarbības, lai iekototu А 
mīļotās meitenes shdi,



DONALDS DAKS

Debestiņ. Donald! Paskat, 
tie sērfotāji ir apbrīnojami!

Phe. sērfot 
nemaz nav tik 

grūti, Deizij!

D 2004-124

UZ VILNA

Donalds un Deizija 
atpūšas pludmalē -

Kā tu to zini? Tu 
nekad mūžā neesi 

sērfojis!

Tulkojusi Eva Jansone
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Neuztraucies, vecīt! Tūlīt es tevi nogādāšu 
i a-gai — r— krastā!

{  Kopš mēs te ^  
ieradāmies, Deizija 

 ̂ man nav bildusi ne 
vārda! It kā es būtu 

okeāna izskalota draza!

Kāpēc tik skābs ģīmis, 
draudziņ? Vai tev nepatīk 

v  ugunskuri^. wc-rT
aooo

Ko? Kas 
tu tāds?

Diemžēl tā ir 
taisnība! Pēc šīs 
pēcpusdienas es 

mierīgi varētu nesat 
kaklā uzrakstu 

^  “mulla"! ^

T o v a k a r
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Oho! Tas ir kaut 
kas neticams!

8





Uzmanību, |audis! Pametiet pludmali! 
Tuvojas paisuma vilnis!

Laižamies lapas!

^  Paisuma vilnis? 1 Y (
y f

't a  ļtz

Bet Donalds un Stingris ir 
pārāk tālu, lai to sadzirdētu

Aiziet, vecīt! Tūlīt tu 
redzēsi neaizmirstamu 

priekšnesumu!
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Vēlāk! Daudz vēlāk

Turieties! Mēs 
tū līt būsim klāt!

Donald, tu esi varonis! Un, protams, visu 
laiku labakais sērfotājs!

Piedod, ka atgādinu, bet 
tu solījies reklamēt manu 

grāmatu!
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r  Ei! 
Laba 

doma!

Šoreiz ne, bērni! Es tikko sastrīdējos ar 
Deiziju. tagad man jāizdomā, kā salabt!

Tu varētu aizvest viņu 
romantiska piknikā! Ja nopirksi 
viņas miļāko kūku, viņa noteikti 

jiedos!

Vēlāk, HEIJAA!

Labs lēciens! 
Marta, mēģini tu!

Ha! Es \
aizlēkšu divus ) Iepriekšējā dzīvē

^  metrus tālāk! V  es biju varde! лг
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Atā. Mikij! Es dodos 
pārgājienā pa mežu!

Kārtīgi izpriecājies! Es 
rit pieskriešu paskatīties, 
. kā tev klājas!

IP R U K 8TS
LIGZDOT Ā  J  S

Es jau mēnešiem 
ilgi degu nepacietībā 
izmēģināt savu jauno 

pārgājienu aprīkojumu!

VAIDIENIŅ! Es 
jūtos gluži kā veco 

laiku pētnieks!

Šī būs gana laba 
vietiņa!



Un te mana 
telts nogrimtu!

Hm! Te ari 
nebūs labi! Pārāk 

akmeņains!

P *c  vairākām  
stundām ... Sāk satumst, bet es vēl 

neesmu atradis piemērotu 
vietu apmetnei!

AAUU!
Lapseņu
pūznis!

Nākamajā rīta.

BRRRR! Es padodos! 
Es neesmu piemērots 

pārgājieniem!

f  Pagaidiet! 
Tās lapsenes 
nav nemaz tik 

^^cJumjas !

Es nevarēju atrast vietu 
teltij! Bet ligzdošanai ari 
^  nav ne vainas!
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TIKS, T b ts  ÜN TRIKS
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Cik atceros, mēs tur kādreiz 
. dzirdījām govis! Pēdējos gados ^  

mēs nez kāpēc esam > 
piemirsuši to  dīķi...
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> Tā kā ši bija tava ideja, nosauksim 
dīķi par Trika ezeru!

(  Atliek tikai gaidīt un skatīties, vai 
s* ūdens netek prom! Varbūt mēs 
f  varētu ātri izpeldēties, kamēr...

Viss tiks nokārtots, vecmāmiņ! M ē s ^  Nu labi! 
to salabosim! Atgriezies mājās un 

izbaudi patīkamo vēsumu!

> Brrr! Tas nudien nav viegli! >> Un saule nemaz ^
nenāk par labu! N

Tikai ne to! Dzirdat, 
kurš svilpo?

Sveiki, zēni! Vecmāmiņa man piešķīra brīvu 
pēcpusdienu! Es došos makšķerēt!
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ļv Ko? Kāpēc tu domā. 
r  ka šajā apkaimē ir
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^  Tīk. apturi govis, mēs 
^  tikmēr aizskriesim uz

Fūū! Trīsdesmit spaiņi 
ūdens! Kurš būtu < 

domājis, ka govis tik 
daudz dzer?
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M IKUS
V A SA R A S ROM ANTIKA
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Puiši, šķiet, ka 
Minnija nav uz īstā 
vi|na! Tāpēc šsšš, 

šššš...

f  Jūties labi, ^  (  Minnij, vai tev saule nav parak karsti?
. « irH «īn i iWīt9 /  — —------------ — 7  ^ ---------- — ■ ■**

Mēs visu 
nokārtosim !
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Jā! Sis mazais 
spīgulītis vienā 
mirklī atkausēs 
Minnijas sirdi!

L
Skriešu atpakaļ pie Klarabellas, kamēr Y  
Minnija nav mani pavisam norakstījusi!

Pēc diviem 
peles apgrie

zieniem -

Svēto pasaulīt! 
Minnijas pulkstenis!

Vaīīi! Ko es 
daru? _

Tūflt tas sašķīdīs 
drumstalas!
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Rrrrrr!

R rņ ņ a ā ū u !

S m ilk !
S m ilk !Ņāūū!

Kur palika tā sasodītā dāvana?Urrrk!



Aha! Rokā ir! 
Mana romantika ir 

glābta!

r  Apstājies! ^  
Pie tevis ir 

manas meitenes 
pulkstenis! Tas ir 
v l o t i  tra u s ls !y

Ei, čafīt! 
Pagaidi!
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BeidzotMmmzmnīgāk 
mmmrr tmmm 

mmrrtniem!

Šķiet, viņš saka: 
Uzmanīgāk ar tiem 

cirtņiem!” ^

Beidzot es esmu pie 
Klarabellas! Cerams, ka baseina 

balfīte vēl nav beigusies!

Ka tam 
muļķim izdevās 
iekrist cementa 
maisītājā? Un 

ko viņš cenšas 
pateikt?





MIKUS
V ĒRTĪG A IS ČILI

Sprukst, tas čili katliņš ir pārņēmis tevi savā varā! Ko tu tur dari?

N
Mana ģimene ir 

taisījusi šo čili mērci 
jau kopš tā laika, 

kad 1885. gadā 
vecvecvectētiņš 
nočiepa paraugu 

slavenajā Džalepino 
zilā ordeņa ēdnīcā!

Tfūūū! Tā ir pārāk 
asa! Tā jau var izsvilināt 

muti! Kurš to spētu 
ieēst?

Mikij! Ta nedrīkst runāt 
par manu īpašo čili!

Neņem |aunā, Hrrrmm! Es labāk paskatīšos, 
draudziņ! Bet tai ļ kurš zvana pie durvīm! 

š|urai nav praktiska | 
izmantojuma!



Oho, tas 
ir pilsētas 

ugunsdzēsēju

7 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 ------------------------------------------------- ļ
Tiešam? Kas noticis? ) Mana ugunsdzēsēju

komanda ir saķērusi 
draņķīgu gripu! Pilnīgi visi!

7-------------------------------------------------------V  jūs  mūs------^
Es jūs apmācīšu, lai jūs spētu pasargāt\ ņemsit par 

pilsētu, līdz mani vīri atlabs! ļ  uaunSdz«

----------------------- 1
Kungs! Brīvprātīgie 
Mikijs un Spruksts 

ir gatavi darbam, 
kungs!

Apsveicu, puiši! Tūlīt jūs uzzināsit, kā ir būt 
ugunsdzēsējam!



diviem Pe'eS
,r ie te ņ ie m -

Šefam ir taisnība! Tūfit mēs 
uzzināsim, kā ir strādāt par 

ugunsdzēsējiem!.___

Hrmmm!Piedzīvojumi



Taja naktī Trauksmes zvans! īsts 
ugunsgrēks! Sprukst, mēs 

kādam esam vajadzīgi!

Ei! Uzmanīgāk! Vai tad 
mēs netrenējāmies?

Piedod. Mikij! 
Man tā kā reibst 

galva!

šef, mēs esam ^  
kaujas gatavībā! šoreiz ir 

īsts ugunsgrēks!

Lieliski! Pilsētā plosās ugunsgrēks, 
bet man jāauklējas ar diviem 

slimniekiem!

Vainu! Man 
griežas galva!

Vai tev tur viss 
kartibā, draudziņ?

Kā tad! 
Pasaki ielai, lai 
beidz griezties 

uz riņķi!

Vaidieniņ! ^  
Mēs dodamies uz 
pazīstamu adresi! 

Sprukst, tā ir tava

Mana māja? Hik! Ja tu tā saki, es laikam atstāju 
vārāmies savu mazo čili katliņu!
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ātē debesu valstība! Paskaties '  
lanas mīļās mājiņas durvīm! Tās 
;g kā liesmojoša romiešu lāpa!

Pieslēgsim š|ūteni 
pie hidranta un 

mēģināsim nodzēst!

ļums nepietiks 
aika! Man jātiek 

iekša!

Sprukst! Vai tu esi traks? Kas tur ir tik svarīgs,
lai ti i «krio ti i o lloc  liocm āc?  ___________ ^

Mans čili!

Nu tad ar dievu!

Nāciet, šef! Ķersimies pie 
lietas! Es zinu, ka jūs esat gandnz 

bezsamaņā, bet mūs gaida darbiņš!
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Tikai ne to! Es aplēju Sprukstu un šefu ar cili!
Viņi vairs nav derīgi darbam!
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i/lājas liktenis ir atkarīgs tikai no manis! 
Kā lai es viens pats noturu to šļūteni?

Pateicoties 
manai izcilajai cili

Urāāā!
šef, jusu 
nelaimēm 
pienācis 
gals!

Asās garšvielas caur porām 
iesūcās ādā un nogalināja visus 

gripas mošķus!

lirs nav! Mēs esam pilnīgi veseli! 
Drudzis pazuda kā nebijis!

Tieši tā! š īs  zāles ir 
lietojamas tikai ārīgi!

Pēc mirkļa jūs būsit veseli kā 
rutki, puiši! Galvenais -  aiztaisiet 

acis un neelpojiet!
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MEDELAM!

^t.ķgļj ijOļjjail 
ķgr^iķsjlj

Krabju sa la s  pirāti

Suņopuikos sagudrojuši kārtējo izcilo plānu. 
Šoreiz viņi izseko slavenās IV pārraides 
.Zeltaiču komondo' filmēšanas grupu, lai

atliek tikai apsteigt IV [oi>dis. Diemžēl puiši noy rēķinājušies ar to, ko nāksies 
cīnīties or veselu baru mežonīgu jūras pirātu.


