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Jauni
komiksi!

ASINI KNĀBI! 2 3



BEIGAS

1 Ak, tētīt! To jūs saucat 1 
par televīzijas šovu? Trenēts 

mērkaķis varētu izdomāt 
labāku sižetu!

DONALDS DAKS
VĀRDA MĀKSLA

Un tā beidzās kārtējā aizraujoša >  
“'Kruķa Kalnkārļa” sērija!

Re! Dators uzsilis, 
varu sākt rakstīt! Tagad tikai 

jaizdomā kaut kas interesants!

Tulkojusi Eva Jansone



Un tā - 7
r

Tev ir virsraksts -  un tu gribi, )  Cik maksāšu? 
lai uzrakstu tam atbilstošu J  Ha- Es ne™ū- 

stāstu? Cik tu man J  žam neuzmāktos
ar naudu tadammaksasi?

māksliniekam kā tu!
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Ķivere pārraida tavas domas uz manu Prātomātu!
Tas nekavējoties pieraksta vai uzzīmē visu, 

ko vien iedomājies -1 0 0  lapu minūte! Tas pat iesien 
lapas grāmatas!

Oho! Bruno, tu esi ģēnijs! Ar tādiem 
apgriezieniem es vienā mirklī sarakstīšu 

veselu bibliotēku!
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Es jau 
rakstu!
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Vācies,
nejega!

Bet tas neattiecas uz šo te! Kā televīzija 
uzdrošinās nepieņemt manu "Kruķa

Kalnkārla" scenāriju? Es to 
rakstīju pēc vakariņam!

8



Un pavisam drīz
Pasteidzieties! Tagad paši varat sarakstīt 

grāmatu, par kadu vienmer esat sapņojuši! 
Ar Pratomatu tas būs pavisam viegli un ātri! 
—. Un bez darba! -----------

Bez darba? Tas 
ir pnekš manis!

PARDOSANA
PRATOMATS Ātri? Es arī 

vienu ņemšu!

RAKSTI 
100 VĀRPU 

MINŪTEI 
,N?6MWrVU!

Un es tik iekasēju savus procentus!

Kas gan varētu 
noiet greizi?
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\ /  ŠODIEN AUTORI 
Un manas! J  PARAKSTA GRĀU ā t a *čau, Donald! Tu esi tieši laika uz

manas jaunās grāmatas __^
-V_____parakstīšanu! W f Manas arī! »BOBA

GRAMATAS

Kam gan vajadzīgi 
izdevēji? Tava mašīna pati 

iesien grāmatas...

un grāmatnīcas tas pārdod! Pēc tam 
nr , mēs sadalam naudu!

\  Vienkārši, vai ne? ^

Iks! Jūs visi atradāt 
izdevējus? Kā?
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Un tā -  ”

---------------  Bob, šī ir tava laimīgā diena!
Es ļaušu tev pārdot savas grāmatas!

Oho! Kapec man tas neienāca prātā? 
Es ar savu talantu pārdotu

veselu miljonu! _

Atvaino,
Donald!

Mums vairs nav vietas! Ikviens grib.
lai pārdodu vina grāmatas, bet 

_ nav neviena pircēja!

Visiem labāk patīk rakstīt, nevis lasīt!

Muļķības! Vēl 
viena grāmatiņa 

nekaitēs! >

Donald!
Nevajag.
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š ņ u k !  Mana skaistā grāmatnīca... izpostīta! Prrr! Vīņam manas grāmatas 
vairs neredzēt! ^ —

Vācies, tu, vandali!

Vai mēs izskatāmies 
„__ laimīgi?

Dakburga bija jauka, 
klusa pilsētiņa! Pirms 

tavas parādīšanas!
Ui! Vēl daži 

laimigie klienti?

Jā! Bibliotēka 
vienmēr bija pilna.
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Un viss atgriezās 
vecajas sliedēs -

Bet daudz drošāk!!

Ak, debess!
Šī bija visšausmīgākā 
“Kruķa Kalnkārla" sērija!

Pat apmācīts mērkaķis 
izdomātu labāku sižetu!

Par diviem 
centiem es..
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DONALDS DAKS
LABS JO K S
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f  Ha-haaa! Ta ir joku 
( pildspalva! Vai nav 

vareni?/

Zinu -  krēmkūka! 
Visi jokdari dievina 

krēmkūkas!

Labāk liec viņu miera, 
tēvoci Donald! r f

Manu dārgumiņ, tu 
šovakar atbrauksi? 

Tās ir nedēļas 
labākās z i n ā s * .

šo  te! 
Hè-hé-hè!

18



19



Pēc mirkliša viņš 
jau smiesies kā 

kutināts! f

Viņš mūs 
neklausīs!

Pagaidiet, fidz viņš m a n i\  
ieraudzīs šadā paskatā ! )  # 

- v  He, he! ^  j r
Jāpaelpo 

svaigs gaiss!
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D O N IJS DAKS
KNĀBACES KUNDZES 

K Ā JA
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Nākamajā 
dienā - Domāju, ka ta 

nebija tikai viņa
vaina! Jums vajadzētu 

redzēt, cik viņš ir izmisis! 
Viņš loti 
nožēlo!

Nav jau runa tikai par čūsku, Daka 
kundze! Donijs ir visnepaklausīgākais 

, kurn pazīstu!

Tapec Donijs ir nesekmīgs gandriz visos 
priekšmetos! Matemātikā, angļu valodā, 

vēsturē... Mana pacietība ir galā!

T T

Es saprotu, ka viņš jums ir īsta sodība, 
taču viņš nevar ne aci aizvērt ta de|, 

ko ir jums nodarijis! Vai vainas apziņa 
palīdzes viņam 
mācībās?

Lūdzu, atļaujiet Donijam atvainoties, izdarot 
jums kaut ko jauku! Jūs varētu dot viņam 

kādu uzdevumu...

‘ ...Turklāt es apsolu, ka vairs nekad 
netraucēšu stundās, jo esmu sapratis, 

ka neļauju citiem mācīties! Es..."
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Varbūt izdosies izžāvēt? 
Tinte sāk izplūst!

Tas dumjais Donijs domā, ka viņa gumijas čūska 
zskatās kā ista! Redzēsim, ko viņš teiks par manu 

jauno, ar baterijām aprīkoto zvēriņu!
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Šī nu ir pēdējā 
papīra pelnu 

čupiņa...

VĀAAAĪ!

Donij! Tev 
viss kartība?

Vat tā ari ir neīsta? 
Pie velna, ka . . . ? ! (

Man laikam 
japazud!

KASTE
NOTIEK?
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Šī atvainošanas ir uzrakstīta tik labi. ka 
likšu sekmīgu atzīmi angļu valodā! Tiešam 

lieliski uzrakstīta!

7 ----------------------------------------------------^



M IKIJS
NEREDZAMĀ PASAULE

Oho! Tagad saprotu, 
kāpēc Doks savai 
laboratorijai izvēlē
jies vecu, pamestu 

observatoriju!

Te paveras lielisks > 
skats un nav neviena 
kaimiņa, kurš sūdzētos 

par viņa trakajiem^ 
». eksperimentiem! )

Nu labi. . Horacijam ir mehāniķa 
iemaņas, kas vajadzīgas, lai palīdzētu 

izpildīt Doka sarežģītākās iegribas! i

---------------- NSen jau gribēju to apskatīt, 
taču, kamēr viss tiek iekārtots, 

Doks nelaiž iekšā nevienu, 
izņemot Horāciju!
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Oho! Te ir loti daudz 
vietas, kur uzstadit 

ierīces! i

Nāc nu iekšā! 
Apsoliju tev parādit 
savu laboratoriju, 
nāc tik un skaties!
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E... Dok, braucot šurp, 
nevareju nepamanīt, 

ka teleskops 
nav vērsts uz ^  

i debesim... ) m

r  Tas ir vecs tele
skops. Mikij, taču tas 
vēl joprojām darbojas! 

Pa naktīm to var 
izmantot zvaigžņu 

pētīšanai!

.bet gan lejā, 
uz pilsētu!

Jaatzist. ka 
pārsvarā leca ir 

novirzīta uz futbola 
stadionu!

Mājas ērtībās varu 
baudīt spēli tuvplānā!

To gan es 
gribu 
redzēt! .

Horācij!!! Hmm! Viņi abi kaut ko 
pret mani perina! Droši 

vien cenšas izdomāt, 
u

38



Aha! Ja es viņus pārsteigtu, »espīdinot 
acīs īpaši spēcīga lukturīša staru, viņi 

sastingtu ka sālsstabi!

Debestiņ! Ko 
Horācijs atkal 
sastrādājis?!

Hm... ja nu līme uzreiz nesafip, jāizdomā, 
kā viņus aizkavēt uz paris sekundēm!
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Pārsteidzoši! 
Man šķita, ka es šo 

krēslu sadalīju!

D-D-Dok? Lūdzu, sakiet, ka tas ir 
vēl viens jūsu muļķīgais joks!

-------------------------_____
Es tam uzspīdināju virsū paša radīto 

neredzamības staru, tikai izrādās, ka stars...

Labi, ka mūsu drēbes ir no 
dabīgiem materiāliem, citādi...!

Stars iedarbojas tikai uz organiskām 
vielām, tāpēc uz neorganiskiem savieno

jumiem -  manām brillēm -  tas nav 
iedarbojies!

Ja runājam nopietni. Dok, vai 
jums ir kaut mazāka nojauta, 
kāpēc jūsu stars mūs iznīci- 

' naja? Tas notika nejauši?
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Domājiet, Dok... 
domājiet! Ir jabūt kādam 
v veidam, ka... j

Labi,
domāsim!

Turpini koncentreties! 
Šķiet, ka domas var radīt 
. priekšmetu vibrāciju! ^

Huk! Nav jau labi žēlot radījumu, kurš, 
iespejams, mūs iznīcinājis, bet nabaga 

Horacijs izskatās pavisam salauzts!

Ei! Tas ir mans 
matērijas 

iznīcinātājs! J
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Var jau būt, ka nekas 
neizdosies, taču 
mums nav ko 

zaudēt! f -

AAAAAAA!!! Mikija 
spoks atgriezies, lai 

mani vajātu!
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Ne. nekur tu nespruksi. Horācij! Nebūs 
nekādas skriešanas majas un slēpšanās 

—----------— (  zem g u lta s !_______ *

Labāk pasteidzies! Izskatās, ka 
viņš tūlīt aizlaidīsies!

AAAAAAA!!! AAAAAAA!!!

...varbūt mums abiem 
izdotos ar zīmju valodu parādīt 

Horācijam, kas darāms!
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Nu tad aiziet 
cerams!
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JAU PEC DIVĀM NEDILĀM !

A tkal ja u n i 
.  kom iksi!

r  Vētras putni
Šoreiz notiek pavisam 

ļ i  '  neticamas lietas -  tēvocis Knaps
J ļĻ [ | sponsorē jahtu sacensības starp

Donaldu un viņa veiksmīgo 
brālēnu Cietsmaidi, uzvarētajam par balvu solot kādu 
neapdzīvotu salu jūras vidū. Tā gan ir pavisam niecīga un to 
nevar pārdot, bet iedomājies -  ja tu varētu visiem lielīties, ka 
tev pieder vesela sala! Sacensības izrādās tik grūtas, ka 
nepalīdz ne Cietsmaiža veiksme, ne Donalda stūrgalvība.


