


Donalds Daks
M ierīgs atvaļināju m s

Tev šodien sākas atvaļinājums, 
kaimiņ? Tad jau droši vien

kaimiņ! šogad 
es palikšu 

mājas miera r - 
un klusumā!

Es aizsūtīšu savus māsasdēlus pie 
vecmāmiņas, ieslēgšos mājā un likšos 

uz auss! Tas būs brinišķīgi!

Izklausās labi, kaimiņ! Visiem 
— reiz ir jāatpūšas!

--------- -''f jā T u n , kadnedēla bus^)
----------  /  pagājusi, es būšu

(  svaigs kā gurkitisl

Nu tad -  atā! )  Cerams, ka tu 
T / - ^  nebūsi loti 
(  vientuļš!

Būšu gan -  un 
priecājos par to!

Gan piens, gan sviestmaize atrodas rokas 
stiepiena attālumā! Kadu laiku no gultas 

nebūs jāpiecelas! Lieliski!

No dāņu valodas tulkojusi Egita Dardeta





Labs rīts, meistar! Atlasiet man jums parādīt 
vienu mazu, jauku lietiņu, kurai būtu jābūt 

katrā Dakburgas mājā -  mūsu pilsētas 
mēru ainas desmit gadu gammā! Jūs

Runas man ir ierakstītas ari platēs, 
un dažas no tām  jums noteikti 

jānoklausas!

4*

'P roblēm as, kas domei laika gaitā ir 
jaatrisina. ir tieši tas pašas, ar kuram 

^cīnījās iepriekšējā dome, un .... tarkšķ... 
tarkšķ... tarkšķ...'

Dod šurp visas desm it J  
grāmatas -  un pazudi!

Ar lielāko prieku] _J



(  Tas noteikti ir kāds, k u ri 
7 gribēs mani pierunāt no- 
^  p irkt kādu nebūt krāmu!

4



f
Hmm! Tagad es sakošļāšu to 
košleni un aizlipināšu aiz zvana -  
tad man varbūt vienreiz bus 
miers no tirgotajiem un viņu 

nederīgajiem krāmiem!

Cik burvīgi! Ak!

. . . ja  a r viņiem kaut kas būs noticis, 
tad taču atbrauks policija, bet 

es nedzirdēšu 
dun/ju zvanu... y



Hmm... Pirms es atverv, _J
man /apalukojas, kas tur ir!



Tas prasa zināmu ieguldījumu, bet \  
rezultāts noteikti bus šo neērtību vērts! '—

Es jau  gandrīz nevaru 
sagaidīt, kad nākamais 
muļķa tirgotājs zvanīs

-7 0 / 0





Hallo... Deizij? Es zvanu, lai pateiktu -  
ja  tu sadomā atnākt ciemos, tad zvani 

pie durvīm tris  reizes pavisam īsi -  
citād i notiks kas briesmīgs! 

š o  ziņu tu dnksti nodot 
ari citiem!

Labi, Donald! 
To es 

atcerešos!
«— — C-' -•

Tevocis Donalds \  Jā, jo  mās 
droši vien bus ) atgriežamies mājās 

pārsteigts, mūs \  tris  dienas ag rāk!j

(  Man liekas, tēvocis 
x  Donalds bus loti 

m m  p a r s .e . g . s ^ - ,

testi
m l  ' s ' 1



Uzmini, kas ir mājas, 
tēvoci Donald!

DAM /

I>AM /  K JM / 

DAM/ BUM / ^

£

2 ... mēs esam V '---------------
Redzi, tēvoci... \dabū juš i... /  ...darbu! j

Un mēs steidzāmies mājās 
lai tu varētu k|ut par mūsu
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Donalds
Daks
Fon D aka  

m antojum s





Stūrpiera fon Daka 
kungs ir nolēmis, ka jū 

Cietsmaiža kungs, mantojat 
šo smalko veco pulksteni!

I Pp
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Viņš nolaupīja 7500 latu, 
bet nauda vēl nav 

atrasta!

Neiesim vis! Mēs esam šurp "N 
atbraukuši, lai meklētu zelta 

raktuves, nevis lai ķertu . 
noziedzniekus!

Pilsētniekus var viegli pazīt! 
Jūs allažiņ te ierodaties 

meklēt raktuves!

Ai. neko daudz. Tikai to. 
ka bija viens zellis, vārdā 
Stūrpieris fon Daks, kurš 

apgalvoja, ka esot 
atradis raktuves! Un ta 
nu mēs tas iesaucām 
vina vārdā -  tāpat kā 
lielāko dalu pilsētas! 

Vai ņemsiet ari ^
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Pec neilga 
briža...

a r #  ^





Un tā  v iņ i devās mājas.
Tas mēs vairs nemeklēsim! Man ari 

sāk rasties aizdomas, ka tādas 
S tūrpiera raktuves nemaz

neeksistē! i

Šoreiz veiksme bija manā, nevis 
brālēna Cietsmaiža pusē! Pulkstenis, 

ko viņš dabūja, noteikti nav
3000 latu vērts! S

Tur jau 
viņš 

brauc!

tēvoci
DnaldU



Sveiki, m ilie draugi, vai neve-J 
laties pavizināties?

Apsve*cu! Vai veco portretu 
bija gleznojis kāds īstens 

Dakbrands?

No mana mantojuma ari bija savs 
labums! Tu jau zini, ka es mantoju to 

veco pulksteni! Kad es to  atveru, atradu 
tajā paslēptus senus dokumentus!

Vai tik tā nebija1 
Sturpiera pazudušo 

raktuvju karte!

Ne. tie bija zemes īpašuma dokumenti 
rietumos, kādā pilsētā, vārdā Sausavota. 
Uz šīs zemes ir uzcelta viesnīca, suvenīru 

veikals un kafejnīca!
Tam vajadzētu nodrošināt 

man iztiku visu 
atlikušo mūžu!
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Donalds Daks
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С ... un uzsildīsim 
? gludekli...



A, starp citu! Tu vari ietaupīt 
kaudzi laika, ja  iemācies 
grāmatas un avīzes lasīt 

zibens ātrumā!

Nav viegli but 
vina radiniekam!

Lasi to. kas rakstīts starp rindiņām 
tas neprasa laiku! -----

Bet starp rindiņām taču 
nekas nav rakstīts!

28





Hmmm... Gludeklis ) 
ir izdedzinājis dēlī f  

caurumu! J  /

Māja deg! Atvelc šurp dārza laistāmo šļūteni!

Jauki redzēt Donaldu 
tik enerģisku!

ĪTT
[«• /  Es jau nāku, Donaldi
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Ā, tu izglābi cepeti!

NAU! ŅAU!

f Kas atkal?





Donalds
Daks
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Oho! Tas ir tieši 
tas. ko mēs 

l  meklējām!
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Nez kur viņiem būs ta 
nometne? Laika ziņās 
sola salu... un varbūt 

pat sniegu!

Palieniet zem segas, un es 
jum s pastāstīšu dpoku stāstu!;

“Jcl'lc’.'Sas













Lūdzu, atvainojiet, kundzei [
______________________ l  1^1  i

Mas tikai rotajajamiesj/ S j g j l

M [ Mēs domājām A jjsļ [J*?] 
\ \  ka jus e sa t  y  [/Pwl 
\X_Ģa!dplezmtej! ...

Tā ir vec; 
dāma!.

Ko viņa tur 
iekšā dara? Es rvodzēsiši 

degauklu!

Ko jūs 
neteiksiet! Jūs 
mani gandriz 

uzlaidāt gaisā!

Viņas aizgāja uz  ̂
aptieku! Es esmu 
grupas vadītāja 

Fjersone. Mēs veicān 
izdzīvošanas projekh 
taču es saaukstējos, 
tāpēc mīļās meitene: 

aizskrēja nopirkw| 
man pretklepus *  

p . srupu! y/ ļ

Nē. nē! Tā ir tikai 
petarde! Mēs gribējām 

meitenes aizbaidīt 
prom no vagona!^

Mm... kur ir 
Gaidpleznites?

Meitenes ir tik iejūtīgas! 
Tāpēc, ka viņas ir 
Gaidpleznītes! Tas 

pilnveido personību un 
stiprina morālo stāju!

M ēs to  ̂
dzirdējām pie.

b rokastu  
_ galda ! _ ^ A

Tas ir mī)i no jūsu puses, 
bērni! Veiksmi jums... 

krekš! KrekŠ! TT-
Tev , 

taisnība!Paga, paga! 
šo klepu mēs 

paastam!





Tur nāk vèl viens 
klients, tēvoci 

^  Donald! .

Donalds Daks
Pulksteņmeistars

Ielaidiet viņu. zeni!
Nav tāda pulksteņa īpašnieka, 

kam es nespētu palīdzēt! .

Tas ir mana vecvecteva smalkais, 
veca* kabatas pulkstenis! Fsmu

r (  1 u —J  r ~ ’

Ka mes varam 
jums palīdzēt, 

kungs?

Neviens cits 
pulksteņmeistars 
nemācējā a trast. 

vainu! I

Mazītiņam 
zobratiņam ir 

nolūzis mazītiņš 
zobiņš, un es 
to salabošu 

kā nieku!



■
■



, 1

Neliela kirurģiska 
iejaukšanas pacientu 

ātri vien dabūs uz 
. kajam! .
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Ka jums liekas, vai jūs 
spētu salabot mūsu

Daka kungs! Kāda 
veiksme, ka musu mīļaja 

Dakburgā dzīvo tāds 
pulksteņmeistars 

kā jūs! ^ Liekas? Es to zinu! 
Un to izdant man būs 

gods! Es aizskriešu pēc 
instrumentiem!

Man ir četri tēvoči, un 
viņi visi ir jauki -  tomēr 
es labprāt mainītos ar 

jums! __-A

Kaut man būtu tik 
talantīgs tēvocis!

Dodiet ceļu 
meistaram!

Mīļie pilsētnieki!
Es svinīgi apsolos salabot 

rātsnama pulksteni!
Var teikt, ka esmu sasniedzis 

virsotni vēja ātruma, vai ne. zeni? 
^  He! He! >

URRAJ

Vai, tēvoci 
Donald...

..ta s  gan 
izskatas.

sarežģīti!



Uzmanies no 
bruņinieka, tēvoci 

Donald!

Stāviet klusu, 
kamēr es Šo lietu 

nokārtoju!



PALĪGĀ!!!

Beigu beigās Lai velns par atsperi paliek! 
Viss mehānisms salauzts!

. Ko man -  nabaga pilei -  i 
k . tagad iesākt?

Rādītāji griežas uz riņķi 
Kā neprātīgi! Kas tur 

v__ notiek?

Mani var glābt 
tikai viens! Ehm... Viss ir kārtībā, mēra 

kungs! Esiet pavisam mierīgs 
. man tikai ļapaņem...

r / / \ > m i

Nu man ir viss 
nepieciešamais... he. he! Tagad tā. zēni! Aizvāciet 

visus tos vecos kramus, 
S^kamer es izkravā jos '.

Es tiešām ceru!



Tās taču ir 
pavisam parasta 

pulksteņa 
ks detaļas! >

Tieši tā! Palīdziet man 
tas aši piemontēt 

ciparnīcas aizmugurei!

Vai varat man padot 
uzgriežņu atslēgu, . 

^ __ zēni?
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Donalds Daks
Dzimšanas dienas karalis

Laimīgu 
dzimšanas dienu, 

tevoc!

r t

SSL





Vā! Vai es braukšu ar šo?!

Bez šaubām! 
Jūs taču esat 

dienas karalis!

/ JV, r '.V fiļT

ļf£ iT jjJ ļļ



Ak dievs!
Cik nskaraliski!

Piedodiet, jūsu augstība! 
Viņš izbrauca mums 

tieši priekša!
Kads nozadzis mūsu 

^  “ Dienas karaļa” ^
f t i f r

\  v — m r i »

I  Ja. bet ja vēlreiz 
apstasies tik strauji, 

es tev nocirtīšu galvu

Kāpēc viņu karietei ir 
tumšie logi?

Kads labums 
būt karalim, ja 
neviens tevi 

neredz!?

Ved mani turp. 
kur mani 
apbrīnos!

Dzirdu un 
paklausu, 
majestāte!

Butu vismaz pateicis “ lūdzu"! 
Šis darbs ikvienu 

pataisītu par 
demokrātu!



Vā! Tas tik ir numurs! 
Lai nolīgtu tādu pūli. 
draugiem vajadzēja 

veselu bagatibu!

Lai dzīvo karalis! 
Hip. hip!

URRRÀ!

URRRĀ!Neticami! Es viņus /  W~ 
nenoligu! Kas te notiek? ļ  Ē  Hip. hip!

URRRĀ!

Lūk. viņš nak! 
Gatavoties! Viens.

divi...

darāt!?

Ei. ko jus te
pie joda...

Iegrauziet 
šokolādi, nīkulīgie 
^p a v a ls tn ie k i!*^







60



Kad atnakšu, lai zābaki mirdzētu, 
citādi tev bos tie jaapēd I 

vakariņās! Ā

Tas droši vien Somnambulas karaļa sulainis!
Ka karalis ļauj saviem kalpiem 

fā izkāmēt!?



Neraudi! Es tev palīdzēšu!
Es tam Somnambulas karalim radīšu, 
— kā mērdēt bada 
kjoOnV pavalstniekus! f f  -

Viņš izturas pret mani kā kalpu! Viņš 
ne|auj runāt ne ar vienu! Viņš tikai atveda 

mani uz Dakburgu, lai

man l ļ  
-eda J
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Ak vai! Atkal viena nožēlojama diena 
Donalda Daka dzīvē -  atkal dodos uz jaunu darbu! 
Mani droši vien atlaidis pirms pusdienlaika, tā ka 

varat rēķināties ar to, ka būšu mājās agri! .

Atā, tēvoci Donald!

Donalds 
Daks
Dzimšanas 

dienas 
džins



Pat ja es pazustu -  tēvocis Knaps joprojām būtu 
bagāts. Bruno joprojām butu ģeniāls un Deizi/a 

joprojām butu skaista -  un nebūtu nemitīgi uz 
dusmīga!

Ha! Kuru gan es cenšos apmuļķot? No manis i 
nekādas jēgas! Kā muzeja visu-ko-daritājs es dr 

vien būšu tikpat nedehgs kā jebkas cits!

ļw >

R S ļ l

rj r
-  -  H

- d  Sveicam jaunajā darbavietā. 
(  Daka kungs! Aizpildiet, ludzu.

ļ \  šo anketu personāla arhīvam!

Augša iorakstie: savu dzimšanas dienu un gadu! j

Šodien ir mana dzimšanas diena -  
^ bet kuram gan tas rup? m. .  .
b v ----------------- V — -------------



Saņemiet šo zelta 
pulksteni par... īso un 
uzticamo kalpošanu 

muzejam!



Jā. kungs! Tavas acis tevi nemal
dina! Es esmu džins, un tu mani 
izsauci, paberzējot burvju krūku!

ļ Bet es taču to 
neberzēju! 

Tā man uzkrita 
uz galvas!

Ta gan! Bet es esmu 
dzimšanas dienas džins! 
Es izpildu vēlēšanas tiem, 
kas pieskaras krūkai sava 

dzimšanas dienā! .

Kadas muļķības! Kurš gan 
nezina, ka džini dzīvo lampas 

un izpilda trīs vēlēšanās!

Vai tad tā nav slēpta kamera?

Neesmu? 
Un kā tad es 

varu būt šeit?

Tava velēšanās ir 
piepildīta! Tu nekad 

neesi dzimis!

Man apnikusi tava 
gaušanās! Pazūdl!

Labi, es esmu 
specializējies džins! < 

Vai tā tev ir problēma? X

Iv V /V  ■

> Tuvuma droši vien 
ir slēpta kamera, bet 

es spēlēšu līdzi! L a b i- 
es veļos vel tūkstoti i 

vēlēšanos!

- ¥ A S I 4 1 r - a m

Kas par dzimšanas dienu! 
Atkal esmu palaidis garām 

iespēju! Veļos, kaut es 
nekad nebūtu dzimis!

Nepatoicigais ķ

Es teicu -  viena vēlēšanās! Cik cilvēki ir nepateicīgi! 
Es kāpju atpakaļ krūkā!



Tā ir  vecmāmiņa sava elektriskajā mašīna!
Viņa mani noteikti aizvedis lidz policijas iecirknim, lai 
varu paziņot par zādzību!

Izgudrotājs, jā! Reiz es izgudroju 
“domāšanas kastes*, kurām bija 

jāpadara dzīvnieki gudri'

Es tas izliku mežā. un starp tam izgāja vilks un zaķis!

Ja muzeja darbinieki 
iedomājās, ka ar 
veida Ietas reklāmas 
trikiem var

Ei! Kāpēc 
durvis ir

Kas par...? Padomā tik, 
cik ātri šis kvartals ir noplucis!



'Es noregulēju strāvu kastēs, lai visu noliktu atpakaļ 
savās vietās. Bet tad man pielavījās vilks, un strāva 

skāra mūs abu

Tēvoča Knapa naudas krātuve 
ir tepat aiz stūra. Viņš man 
noteikti atjaus piezvanīt -  ja 

iedošu viņam latu!

Kas dioz noticis ar Bruno? Es viņu 
redzēju vēl vakar, un tad viņš vēl bija 

sava elementā!

Atvainojiet. Rakstules 
jaunkundzi Vai nevarat man 
aizdot latu, lai tēvocis Knaps 

man a t ļa u tu . . ._____
DEI2 UAS i  

DIENASGRĀMATA 

v A/S

Dīvaini gan! Kur palikusi mana nauda? 
Un mašinas atslēgas?

Vecmāmiņ!
Kā varu jums 

palīdzēt? j
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Viena pati? Ka Manas br£lame.- 
tad ar Guli? . tasdelu?v.nšpie

______ j  manis nekad nav
strādājis!

Iedomājies -  Bruno man 
pastastija kaut ko pavisam 
murgainu -  ka viņš esot 

nopircis tavu fermu!

Ja -  ak vai! Man pietrūkst 
'dzives uz laukiem, bet es 

nespeju tikt ar darbiem 
galā viena pati!

ļ Vai jūs veļaties 
I runāt ar Deiziju? 
iVirva ir aizņemta!

Apžēliņ! Deizija šo ēku no viņa 
nopirka pirms daudziem 

gadiem, lai ierīkotu te 
izdevniecību!

Jus tacu būsiet dzirdējis par romānu 
žurnālu 'Doizijas Dienasgrāmata!" 

Tas ir starptautisks bestsellers!
Nē, es meklēju 
tēvoci Knapu'

Mzdevniecību?

[CHAPWr«2V)A5

Jā! Un kas tu tāds būtu? Vēl viens 
tukšpauris pielūdzējs vai stulbs 

žurnālists, kurš te ieradies, lai man 
' pateiktu, cik man ir brīnišķīga 

dzīve?!?

Vai Deizija ir 1 Viņa sāka rakstīt, lai 
rakstniece? (  aizpildītu tukšumu savā
-----  ----✓ dzīve, bet nauda jau nevienu

|  l  nedara laimīgu!

Kuš! l uriau 
viņa nak!

DoMALDS DAfcS 
«KADHAVD2IMIS/Tas... tas nav nekāds 

reklāmas triks! Tā ir īstenība! 
Tas tiešām bija džins -  un viņš 

ir  izpildījis manu vēlēšanos!

jM virs*#,,tl«l£Zl«rW



G-Guli? Cik tu esi )  Jā... grūti pieest pilnu vēderu 
kļuvis vājš! /  katru dienu, ja esi4"~

^  j — ,—-'f bezdarbnieks!

iv a i tu nekad neesi ’ 
С strādājis vecmā- 
\  minas fermā?

N6! Es savā laikā strādāju 
pie Knapa Makdaka -  par 

viņa paligu!

Es esmu vina māsas vira ļ  Tu gribēji teikt. . viņa svaiņa 
mātes brā|a meitas dēls. ļ  mātes brāļameitas deis? 

vai saproti? _ .. f

Nu ja. tā es ari teicu!

Tā kā es nekad neesmu 
dzimis, Gulis ir vienīgais no 
tēvoča Knapa radiniekiem, 

kas ir gribējis pie vina
strādāt! j

Bet es ātri vien 
pazaudēju darbi

"Jau pirmaja dienā atnāca kāda jauka dāma. kas 
pārdeva sviestmaizes par nieka 25 centiem gabala!*

‘Tēvoci Knapu gandrīz ķēra trieka, kad viņš 
uzzināja, ka esmu aizņēmies 25 centu monētu 

no vitrinas viņa birojāl*



Un tēvocis Knaps ir otra 
bagātaka? ____

•Pirms tēvocis Knaps viņu paspēja aizturēt, dāma 
pārkausēja monētu par maģisko amuletu! Un tagad 

viņa ir pasaulē bagātākā pile!'

"Monētas zaudēšana viņu 
iedzina dziļā depresijā. Viņš 

zaudēja interesi par darbu ur 
pēc neilga laika noslēdza 
pazudinošu darījumu ar 

bagāto krāpniekpili! j 
Knaps pazaudēja visu!* /

Ļaunākais tas, ka tā pile aizveda visu tēvoča Knapa 
naudu un uzņēmumus sev līdzi uz Āfriku! Knapa 

nodokļu zaudēšana ir padarījusi Dakburgu par īstu 
spoku pilsētu!

Bet vai tu zini, kur es varu atrast 
tēvoci Knapu?

Pie jums atnācis ciemiņš, 
Makdaka kungs!

Protams!

Kas tas bija? Vai atkal kads, kas grib dabūt 
25 centus? Vai mums vēl ir monētas, Guli?

Pasaule ir sajukusi prātā! Bet viss taču 
nevar būt sagājis dēlī! Šim murgam jābūt 
\  ari kadai zelta maliņai!

Izbeidziet, Makdaka 
kungs! Jūs aizbaidījāt 

ciemiņu!



Zinu! Brālēns Cietsmaidis! Ja redzošu, ka viņam klajas 
tikpat notēlojami kā visiem pārējiem Dakburgā, tad es 

gandrīz priecāšos, ka neesmu dzimis! Ha! Ha!

Te ir viņa māja! Hihil Tas gan būs jautri!

Vai tu nepārslēgtu kanālus? 
Pults vairs nestrādā!

Cietsmaidi! 
Vai tu te esi?

inš vel nav pārnācis 
bet vai tu nevarētu 
mums izdarīt mazu 

pakalpojumu?

Toreiz gan 
mes tik 
daudz 

nesverami

) Mēs dzīvojam pie 
ļbralena Cietsmaiža jau 
t kopš pīlēnu gadiem!

Nesakiet, ka šīs tris tauku pikas ir 
Tiks, Tiks un Triks!

Vai mös 
šo džeku 
>azistam?

Ko jus šeit 
darāt?

BURP!

Nezinu! Man nav tik daudz 
enerģijas, lai pagrieztu galvu un 

paskatītos!_________

Paskaties uz visām tam 
foršajām lietam, ko viņš 
katru dienu mums nes 

māļāsī

Brālēns Cietsmaidis ir 
superīgs! Viņam nemaz 

nav jāstrādā, jo viņš 
nemitigi vinnē konkursos 

un loterijās!_____

Kad mēs izaugsim \  Vai ari par 
lieli, tad arī k|usim J  filmu vai roka 

par veiksminiekiem! /  zvaigznēm!

BURP!

Vieoreizeja dzive!
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Vai tu runa par tiem 
niekkalbjiem, kas tērē 
laiku lasot un dodoties 

pārgājienos?

Tie viena laida sež, 
ierakuši knābjus 

savā stulbajā 
gramata! ^

Vai tu 
nepārslēgtu 

kanālu? 
Nu lūdzu!

Nekas nerodas pats no sevis!
Kā tad ar visam tām 

aizraujošajām lietām, ko jūs 
varētu iesākt? Vai tad jūs

neesat Mežsusuri?

Sveiki!
Esmu
mājās!

BURP!

Es? Nelaimīgs? Nekad!
Es esmu laimīgāka pile pasaule!

ARRRR!

Kāpēc gan? Vai tāpēc, ka man nozaga to veco 
neglīto mašinu, ko vinnēju loterijā pirms dažiem 
gadiem? Ha! Es jau esmu vinnējis tris jaunas 

mašīnas kopš pusdienlaika!

Paga! Nu es saprotu! Tu esi tas. kas 
nozaga manu mašīnu! Man 

ar galvu mesties tev



Tā ka, ja būsi devīgs, ļ  
tad mūsu brālis, tiesnesis 

176-167, palaidis tevi 
sveikā cauri!

Pašvaldība» nav naudas,'  
lai mums maksātu labas 

algas, tapec mes dzīvojam. 
. no ’dzeramnaudas’ ! J

Viņam
aizbraucis

jumts!
Vai mes kaut ko ne 

ta pateicam?

Es kļūdījos! Mana dzīva nav bezjēdzīga! 
Bez Donalda Daka Dakburga butu 

nogājusi pa burbuli!

«.-rūA

Sunapuikas!
Policija?!

Vai tad tu neesi par to dzirdējis? 
Makdaks bankroteia, un ari mes 

bijām spiesti atrast godīgu 
nodarbošanos!

Jā. varen godīgu, 
vai ne. 176-716?

Uzmanību visiem poste
ņiem! Austrumu virziena 
dodas traka pfle zagtā

Brālēn Cietsmaidi, piestum 
mūsu dīvānu pie loga. lai 

varam redzēt!

Es visu esmu sabojājis, bet 
varbūt vēl ir iespeja...

/k /-Ā u -fcO !



Atrodiet
vipu!

Vai! Viņš ir nopostījis 
veco muzeju!

Pst! K u r š ’ 
teica, ka tev 

pienakas 
tikai viena

vēlēšanās?

Dzimšanas dienas džins ir mana vienīgā cerība! Ja 
Suņapuikas mani iebāzis kurkj, es nepaspešu 
atgriezties pirms dzimšanas dienas beigām!

Ne, muļķadesa! Tev pienakas 
viena veleSanās katru reizi, 

kad tu paberzē kruku!

Tu ta 
teici! nav laika! 

Es uzminēšu, ko tu 
velies, tikai paberze 

krūku!

Bet kada gan jēga? 
Es taču jau esmu 
izmantojis savu 

vienīgo vēlēšanos! 
Sņurkf Ak. es 
nabaga pile!





Paskat tik! Mana pastkastīte ar 
manu vardu -  pilna ar r&ķiniem!

Kā gan e3 tos samaksāšu,
> būdams bezdarbnieks? -

Skatieties! Tur viņš iriDzīve ir sk,Laimīga karta 
man tas nerūp!

Mums žēl, ka tu saskumi, 
kad mes izlikāmies, ka esam 
aizmirsuši tavu dzimšanas 

L ___ dienu! .

Apsveicu, brālēn! Ja es nebutu tik skaists, 
veiksmīgs un ievērojams, es labprāt 

līdzinātos tev!

Mes bijām ieplānojuši 
tevi pārsteigt kopā ar 

pārējiem!

Es gribēju teikt... 
vai tad man butu izvēle?

Tu. protams, nevari paturēt pudeles! 
Tās es n o d o š u !_____Donald, es zinu, ka vienmer neesmu izrādijis savu 

pateicību, bet tu man daudz nozīmē! Es pat esmu 
tev nopircis dāvanu!

;aste Dzirkstonādes! Mans mi]ākais dzēriens!

Paldies, zēni! 
Tas tiešām ir mīļi 
no jusu puses!

Mūsu bērnība butu bijusi tukša un skumja, 
ja tēvocis Donalds nebutu par mums 

parūpējies!



* Es uzzināju, ka, atlaižot jūs, esmu pieļāvis 
briesmīgu k|Odu! Es labprāt jūs atkal pieņemtu 

darba -  ar dāsnu algas pielikumu, lai kompensēt 
» pārdzīvojumus! _____

Šnurk! Man kaut 
kas iekrita aci! Atvainojiet, vai te 

dzivo tāds Donalds 
Daks?

Vai patiesi?

Ja! Redzat, musu 
pensionēšanas 

vecums ir 65 gadi! 
Bet jums ir tikai 60!

Vai dzirdējāt? 
Viņam ir 60 gadu! Ha! Ha! 

Uz tortes jāuzliek vēl 
dažas J 

7 svecītes'

Ä, nu es sapratu!
Tas bija joks! 

Loti smieklīgi...
Jā. vai tad 
tu nezināji?

DAUD2 LAIMES. 
D2IMSAMAS DIEMĀ/



LAIMES

лодшс 
комки бКЛмЛггд

Donalds ir pasaule bagātakas piles Knapa 
Makdaka māsasdēls. Viņš rūpējas par 
savas m<isas Oellas trim deliem -  Tiku. 

Triku un Tīku. Donaldam ir ari divi bralem 
Cietsmaidis un Kludrikis Vel noteikt 

japiemm vecmāmiņā Plezmte.

^  V W

Donalds nepaguris tiecas pēc panākumiem.
Tomēr reti kurā darbā viņam izdodas palikt uz 

ilgāku laiku. Bezdarbnieks ir viņa dabiskais 
socialais stāvoklis Visbiežāk Oonalds strada 
margarīna fabrika, ka ari veic sīkus tēvoča 

Knapa uzdevumus, ptemēram, spodrina 
monētas vai tīra seifu

Donalda draudzene ir pi|u meitene Deizija. Bez 
stridiem gan viņi neiztiek! Donalda dēkas bieži 
vien saistītas ar slavenā izgudrotāja un pīlēna 

drauga Bruno Bezbremzes vardu.

Donalds ne acu galā necieš Cietsmaidi, kurš ari 
cīnās par Deizijas labvēlību. Reizēm Donalds 
palidz tēvocim Knapam sadursmes ar Maģiju 
Hipnotizētāju un Sunapuikam.
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Donalds Daks debitēja filma
"'Mazā, gudrā vistiņa“ 
("The Wise Uttle Hen") 
1934. gada 9. jūnija. 

Viņu
Votts Disneis


