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Žēl, ka tā sanāca ar burbulūdeni, Mak. tu 
______ ______ esi pelnījis dzeramnaudu!

Līdzdalībnieks!Tas trakais mums 
riktīgi sadeva!

Varbūt Rik|rāvim 4  
izdevās aizmukt, bet tev nu 

gan neizdosies!

Debestiņ, te 
tiešām ir ātra 
apkalpošana!

Dodiet ce|u!

Apstājies, likuma.
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šausmīgas
manieres! .vārdā!

Uz kurieni. 
Donald?

Ak vai! Tas būs traips manā 
biogrāfijā!

Atvainojiet, ka traucēju, kungs, vai jūs neesat 
redzējis bīstamu izbēgušu

noziedznieku? J  ,

Stāvi!

A-atvainojiet!
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Aāaaāan!



Kāpēc es slēpjos? 
Es taču neko sliktu 
neesmu izdanjis!

Ja neskaita to, ka palīdzēju 
. aizbēgt bistamam blēdim, 

lietojot vardarbību 
pret policistu, un 
pretojos arestam!

’ lešu padoties! 
Visu izstāstīšu! Viņi taču 

mani sapratis! j

Jā, es 
zinu, ka daru 

pareizi!

Tas ir viņš!

Ķeriet ciet!

šoreiz es tevi noķeršu!
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...kurā tev nav vietas! 
Paliec sveiks, maziņais!

Svētā pasaufit! 
Viņi atkal mani 

vajā!

Milzīgs lēciens 
priekš piļveidigā! Aiziet!
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Pēc m irk|a. Uzmanību, pīle! Kāp lejā ar paceltām 
rokām! __________



Tīri jauka saskriešanās. 
Rīklrāvi!

Līdzdalībnieks?! Man nav neviena 
līdzdalībnieka! Tas pīļtēviņš vienkārši 

pagadījās neīstā laikā un neīstā vietā!
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Man vajag tikai vienu 
izgudrojumu, Bruno... 
varbūt ari divpadsmit^

N6, man!
Es te biju pirmais!

Ātrāk! Man vajag 
kādu tavu ierici!

IZGUDROJUMI
TŪLĪT UN 

TEPAT•^gudrojumi

•SĪAJA VIETĀ

Man ir pārāk 
daudz darba! 

Lūdzu, ejiet prom!

BRUNO BEZBREMZE
BRUNO AIZVIETOTĀJS

Šķiet, ka Bruno 
pakalpojum i pēdējā laik 

ir diezgan pieprasīti... 
viņš ir izm isumā...

Lieliski! Esmu izgudrojis 
sev paligu -  vēl vienu a 
Bruno! Saukšu viņu T  

^ par Bruno Otro! )
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Tagad man tikai jāieprogrammē 
_  Bruno Otrajā spēja izgudrot 

B D L  cilvēkiem vajadzīgās 
ftv  V . lietas!

Varu saderēt, ka 
neviens pat nepamanis. 

ka tas neesmu es! '

'{SUDROJI
HGOOROJOMI 

TŪLĪT U H  I
rmr I
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Beidzot, Bruno! Paldies, ka atnāci! Es vairs neturos uz kājām, 
man nav laika locīt papīra salvetes 

^ k l i e n t i e m !  ir*£ ģ j

Bruno pirm ie divi 
pasūtījum i ir Dino 
Centra Ēstūzī...

Bruno, 
tu, idiot! 

Ko tu dari?

Oho! Tur 
laikam ir kaut 
kāda ballīte!

Un nedomā 
I nākt 
' atpakaļ!
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Vai jūs spējat noticēt tam, ka ārsts 
uzstāj, lai nabaga Pūkijs zaudētu svaru?
_  Un viņam vēl jāvingro..._____ f

...taču Pukijam

fi\r <$L m « i  l,dz navei r,et>las ,et
k M *  zī--: ārā!  Vai kāds viņu 

var vainot?

Un Bruno Otrā 
nākamais I 
darbiņā... I

Suņuku istabas trenažiens
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Ak, Bruno, es esmu pārgurusi, 
stumdot visas smagās mēbeles, 
—  lai varētu iztīrīt gridu!

Vai vari izgudrot 
kaut ko. kas atvieglotu 

man dzīvi?

Un jau 
pēc m irk|a.

Nevainojami! 
>Kā lai es tevt 

atlīdzinu?

Ne tik 
augstu!

Stundas rit, un 
Bruno O trais turpina 
p ild īt visus sarakstā 

m inētos 
pienākum us... |

Pazudi no manas 
mājas atliekām, 

tu, barbar!

Svētā debess, BrunoP 
Es tikai gnbēju. lai tu uz
stādi jaunu ekonomisku 
silditāju manai jaunajai 

______ mašīnai!______
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Mēs gribam 
Bruno!

Vaidieniņ! Ko 
Bruno Otrais 
sastrādājis?.

Tavi izgudrojumi 
sabojājuši mums dzivi!

Mēs gribam zināt, ko 
, tu darisi, lai visu 
. labotu!

Apsolu, ka 
savedīšu visu 

kārtībā!

...tom ēr ir  jauki 
apzināties, ka esmu 

vienigais Bruno!

Jā! Ja gribi, lai kaut 
kas tiktu padarīts, tas 

jādara pašam...
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DONALDS DAKS
NABAGS UN VĒL NABAGĀKS
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Ha! To es jau 
iepriekš esmu 

dzirdējis!

Kādam nāksies 
par to  samaksāt!

Tā ir kaut kāda 
traka k|ūda!



Oho! Man ir lieliska 
gaume! š is ir 
visizcilākais 

'-v  ofiss! d

Laikam jau jājūtas 
kā mājās!

Un pēc *® r
acum»rWa Kurš mu|ķis gan gribētu 

no tā visa atpūsties?!

PLING! 

PLI NG! 

^PUNGĪ

...labāk
nekā

mājās!



Jums pieder 
miljoni!

Dolāru vai cilvēku?. Abu! Un jūs gadsimtiem 
ilgi neesat man maksājis!

Labi! Mik! Ceru, ka 
tikšu galā...

32



Vai varu jums ieteikt jūsu 
ierasto rezerves izeju,

_  Vakž kungs?

Laid mūs 
iekšā!

Turpat, kur 
parasti! Te!

Tā esmu es, 
Valo! Tava 
mammīte!

PAAUGA!

Mammīt 
mī|o, glāb 

mani!

Es laižos! Nekas 
nevar būt ļaunāks 

par “mammīti 7

Ak tad te tu slēpies 
no saviem 

pienākumiem!

Ei! Tas ir Valo! 
Nelietis, kuru 
gribējām satikt!

Biznesmenis, 
kurš vistrakāk 

piesārņo 
Dakburgu -  kā 

vēl nekad!

Jēziņ! Es laikam 
r pārdomāju!
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Vai šis būtu istais bridis teikt.
ka neesmu tas, kuru jūs 

________ meklējat?!

Uz to nu mēs atkal 
neiekritīsim, Valo!

Paskaties, kā tavs uzņēmums 
piesārņo dabu, Valo!

Un tu to visu satīrīsi! Tūlīt pat!

Goda vārds, Valo ir 
smukāks par^_, — 
s.__ mani! jT*

RRRR!

Laid mani va|ā. tu 
dumjais plušķi! . 

Priekš kam es tev 
esmu vajadzīgs?^

Nu, ja jūs man neticat, 
nāksies vien... 

laisties lapās!

Paskat! Pat Valo paša suns 
nevar viņu ciest!
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Vai. tēvoci Donald! 
Nezināju, ka kopā ar 
tevi var būt tik jautri!

Jā! Tik labi, ka labāk 
i vairs nevar būt!

Daudz vēlāk, kad 
trakās mātes un niknā suņa 
vajāts Donalds satīrījis upi...

Tā nu g a r i* ' '  
T nav taisnība, sīkie! 
W Es esmu jūsu 
I  tēvocis Donalds!

Nu jau pietiks, Valo! 
Tagad mainīsimies 

_____ atpakaļ!

Bet 24 stundas 
vēl nav pagājušas, 

draugs!

Ar lielāko prieku kādudien atkal ar tevi 
samainītos... kad beidzot būsi 

sakārtojis attiecības ar...

Tagad, bērni, ķerieties klāt 
saviem pienākumiem, kamēr 

es nosnaudīšos savā 
šūpuļtīklā!

.šiem ļautiņiem!

Tas bija pārāk 
skaisti, lai būtu 

patiesība!

Tas nu tiešām ir īstais. 
^ tēvocis Donalds!

35



DONALDS DAKS
VEIKALA APSARGS

Tev jābūt modram, lai kjūtu par 
veikala detektīvu! Vai tev ir pieredze 

zagļu ķeršanā?

f  Katru dienu. 
SakJzoba kungs!
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Jocīgi... pagaidām neesmu pieķēris 
nevienu zagli, bet man jau piešķirta 

firmas mašīna! Ha! Ha!

«UJAS

Hmm -  tas tipiņš visu laiku nervozi 
skatās apkārt! Tas nu gan ir 

aizdomīgi!

Viņu nu gan es 
kārtīgi pavērošu!

Nu. pīle? Vai esi uz 
pēdām kādam aizdov 
» migām pircējam? /

Viņš uzvedas nedabiski! Varu saderēt 
viņam ir kaut kas aiz ādas!

\ Kā tad! Es sekoju 
'  kādam, kurš neko nepērk, 
bet visu laiku skatās apkārt!

TAS IR SEMS GUMIJZOLE, TU, 
PAMUĻĶI -  OTRS DETEKTĪVS. 
PAR KURU ES TEV STASTlJU!

Cik bēdīgs sākums! 
Centīšos vairs nepieļaut 

tādas k|ūdas!

A, labi! Cik 
i mu|ķigi!
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Kā tu uzdrošinies mani tik nekaunīgi apvainot? 
№  Es te iepērkos jau desmit gadus, līdz š im ^  
^ ^ _ n e k a s  tāds vēl nebija atgadījies! J *
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Nu, kolēģi, cik 
zagļu esi noķēris?

Saglabā vēsu prātu, Donald! Būtu jauki, 
ja tevi neatlaistu pirmajā darba dienā!

.. patiesībā 
nevienu!

šie televizori ir 
ar defektiem, 

vedīsim atpakaļ 
uz fabriku! r —

Palīdzēsi uzcelt 
uz ratiem?

Hml Viņiem ir 
mugurā formas, 
laikam jau viss 

kārtībā! Turklāt . 
viņš mani < 
nosauca )  

par “kolēģi"! A r

Protams! Kā 
nu ne!

Cik jauki! Nekad neesmu saticis 
divus tik jaukus darbabiedrus!

Liels paldies! Lai tev jauka diena, 
Detektīva kungs!

Te kaut kas nav kārtībā! Tie nebija 
darbabiedri -  tie bija īsti zagli!Eu! Kā viņi varēja zināt, ka es 

esmu veikala detektīvs?

40



Ai, nē! Viņš brauc 
prom! Es jau nu 
nelaidīšu vajā!

Aii! Atvainojiet!Uzmanīgāk!

KO? Ko tālāk? Esmu 
pilnos iepirkumu ratiņos!
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Ha! Ar šim formām 
visi padomāja, ka 

esam krāvēji!

■^ J ā ! Un pilei neradās 
ne mazakās aizdomas! 
*_____ He! He!

ĒĒEĒI NOST 
NO CEĻA!

'  Aāāā! V. 
Ar katru dienu 
satiksme klust 
*\ aizvien 
\Qistamaka!

Pagaidiet -  mani iepirkumu 
ratiņi ir pilni ar pārtiku!
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Debesu vārda! Mums astē 
iesēdies iepirkumu ratiņos 
sēdošs veikala detektivs!

Izvizināsim viņu tā, lai viņš 
visu mūžu mūs atcerētos!

Nu nē! Viņi mani pamanīja! Tagad viņi 
centīsies tik t no manis va|ā!

Brauksim pa īsāko ce|u cauri 
jilsētas parkam! Tas būs jauki un 

traki! He! He!

Ņemiet ciet, zēni!N 
Parādiet tam parku 
s. apgānītājam!__^

Sasodīts! Beidzot es noorganizēju 
romantisku randiņu, un re, kas notiek! 

Piedod. Nikolete!

Tu nekad nemainīsies, 
Bob! Manai mammai 

bija taisniba!

Viņš atrāvās! Tagad steigsimies 
uz mūsu slēptuvi! *
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Bet kā mēs tiksim iekšā? 
Blēži aiznaglojuši gan logus, 

gan durvis! 

____________________ M

Nedaudz vēlāk...

Tas noteikti ir viņu 
slēpnis! Tā ir viņu 

mašīna!

KO? Kas tad tas? Ar akmeņiem piekrāmēti 
iepirkumu ratiņi?

Spēlīte beigusies, zēni!
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Vēlāk
lielveikalā

w------------------------------------ *
Es esmu Sids Pilnplaukts, šā veikala menedžeris! 

Es lepojos ar to. ka esat mūsu detektīvs!

UN TĀ LAI NEKAS NETIKTU
NOZAGTS!

Neesat nu tik saskābis! 
Citādi pircēji padomās, ka 

esat citrons! HA! HA!
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MZ'K 'Y J

itkal jauni 
komiksi! ,

Dakburgu pārklājusi 
\  '■■ /  skaista, balta sniega

2a^Z>-< 'tislJ-* 86931 un sākûies ,stie
U  ziemas prieki. Ar katru 

dienu ārā klust aizvien 
aukstāks un aukstāks, 

līdz kādu dienu sals sasniedz vēl nebijušu rekordu! Ko iesākt ar 
pārsalušu draugu, kurš dzīvo maza būdiņā meža vidū? Ja mājās 
ir tik nikns tēvocis kā Donalds, tad risinājums ir tikai viens -  vest 
draugu uz Dakburgas botāniskā dārza tropu māju!


