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DONALDS DAKS
VĒTRAS PU TN I

Tēvocis Knaps sadomājis 
sarīkot sacensibas starp 
Donaldu un viņa brālēnu 

Cietsmaidi! Abiem ar jahtu 
jāsasniedz Mazkraukšķa 
sala! Uzvarētājs iegūs šo 
salu par baltu velti, tāpēc  
mūsu draugi pūlas vaiga 

sviedros!

Tēvocis Knaps teica, ka y  M /in š  to pirms divdesmit \  
viņam sala nav vajadzīga, (  gadiem laimēja pokera )

jo to nevar pārdot! )  — , spēlē!

Jā, tēvocis Knaps apgalvo, ka 
tā bija vienīgā reize, kad 

viņš iesaistījies

Ja tēvocim Knapam  sala nav vajadzīga, 
ko tu ar to  iesāksi?

Joka pēc! Būtu taču jauki, ja mes varētu visiem stāstīt, 
ka mums ir pašiem sava sala, vai ne?

C

Tulkojusi Eva Jansone



Vai tēvocis Knaps 
neteica, kāpēc salu

nav iespējams___ _
" l  pārdot? j

Kāda starpiba? Tēvocis Knaps mums 
sponsorē jahtas, edienu un visu 

ceļojumu! Izbaudiet to!

Neviens negribēs izmantot 
salu, kas ir tik m aza un 

tik tālu no krasta!

Jā. pretsadursmes radars, 
automātiskais dziļuma mērītājs, 
dators, kas kontrolē mastu un 

iekārtu, un izlaižamie stabilizatori!
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Un pasaulei nudien ir vajadzīgas mu|ku drošas jahtas!
Man paveicies, ka M akdaka Kuģniecības fabrikai ,____

izdevies tādas uzbūvēt!
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He! He! Labs zvēriņš! Neņem pierē, veco zēn! 
Tas bija m azs negadījums! Vaiii!c

Oho! Tas tik ir dibengals!

J

Sasodītais Cietsmaidis! Viņš 
noteikti jau ir pusceļā uz Ķīnu!

Nesatraucies, 
tēvoci 

Donald! 
Skaties!

Viņš brauc zigzagā uz 
ziemeļiem!

Viņa borta dators arī 
strādā jokus, tēvoci 

Donald!
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Jā! Viņš ir pārsimts jardu mums_ 
priekša, bet viļņi bremzē vir 

jahtu!

Un vecā. labā dzimtas veiksme darbojas pilnā sparā! 
Šoreiz Donaldam nav ne mazāko izredžu mani panākt!

Tagad deretu iedzert tasīti tējas 
un nedaudz pagulēt! Ieslēgšu 

autopilotu un kāpšu lejā! 
Ta-damm!

Tajā pašā laikā 
Knaps krastā ir 

Izmircis un 
uztraucies 
līdz nāvei -
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Labāk aktivizēšu stabilizatorus! Ja man 
paveiksies, varbūt jahta neapgāzīsies!
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Esiet saprātīgs. Makdaka  
kungs! Mēs esam izstrādājuši 
jaunāko muļķu drošās jahtas 
modeli! Ko vēl mēs varam

Radiet mu|ku drošu 
tad varēsim  

biznesā!
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Iesim uzkost saldējumu 
Gilbert?

Es nepārdzīvotu, ja mani pārceltu 
uz augstākā līmeņa klasi!

SUPERSPRUKSTS
D IVAS GALVAS GUDRĀKAS

Tagad ne, tēvoci! Ja netikšu galā ar matematikas  
uzdevumu, mani var izmest no superāēniju klases!

D 2004-1311

r - "  ■■ - .................  " ■

Reiz es sastapu cilvēku ar divām galvam, viņš vienmēr bija 
nevainojami ģērbies, jo abas galvas varēja viena otrai dot 

stila padomus!

----------------------------------------------------------------------^

...kāpēc tu mani kavē ar tik bērnišķīgam  
fantāzijām? Tādu divgalvainu cilvēku nemaz nav!
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To pārliecinoši pieradīja 
profesors Gudris 

Jefinieks!

Ehh! Atdod 
atpakaļ!

Viņš nevar zināt visu!
Dod šurp savu 

.. .— - — . uzdevumu!

Šššk! Pārtraucam  s im fon iju  s tun du  ar 
ļaunākajām  z iņām ! Ja  esat p ilsē tas centrā, 

izvairie ties n o  banku  
īm Ž k '? - apm eklēšanas!

Tas ir darbiņš \ Bet tavs mājas darbs 
Supersprukstam! N ---------- ------------------

P ilsētas ienākum us tikko  sagrāb is zilonis, 
tagad  tas n o d o d  naudu savam  neredzam ajam  

saim niekam !

Debestiņ!

Žēl, ka nākas tevi 
pamest, Gilbert!

Patiesībā, jā! Superspruksts!

Gan jau es tikšu 
gala bez tavas 

īpašas palīdzības!
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'  Ehh! Giibertam bija taisniba -  es nevaru 
viņam palīdzēt! Kaut es būtu cilvēks ar divām  

galvām, tad vismaz kādreiz man būtu taisnība!

Heijā, aiziet jūriņā!

Jēziņ! Te nu gan ir īsts 
jūklis, tieši tā, kā teica 

onkulis pa radio!

ŠņņņurmTk!
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Uff! Velns! Kurš y  
samācīja milzonīm l  

tādas viltības? /

Apklusti vienreiz!

Ne jau tev! Man 
pašam jaapklust!

Kuram tu liki 
apklust?

Hugo tevi apvedis 
ap stūri, Supersprukst!

Labi, lai jau ved! 
Paskatīsimies, 
kurš te kuru 

apvedīs!

Vāāā! Tev vēl nesāk 
apnikt, Hugo?
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Nu un? Pasaulē ir 
ne tikai tādi cilvēki!

Jeziņ! Tad izrādās, 
ka tu tiešām esi 

'~7J1 īsts! /-r"

Izskatās, ka tavai kriminā
lajai taciņai pienācis gals!

Ta ir tava 
vaina!

Mēs neesam  
divi!Apklusti

vienreiz!
Apklusti!

Beidziet vienreiz ar to apklušanu! 
Ka jus abi ielīdāt tik m aza būdiņā?

Kaut man nebutu 
vēl vienas galvas!
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™ r “Starp cirka šoviem man patika 
rūpēties par ziloņiem! Protams, 

Izņemot to trako Hugo!"
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ļ )  Uz priekšu. Hugo! 
^  Padzīvojies kopā 

ar Rozīti! j  
Es nu lidošu M

tālāk! £  ' ( M

Klāt esam, bet tas 
nav tavs nopelns! 

Pagaidi, kamēr 
nolikšu Hugo!

Protams, tu nedrīksti atstāt uz laiku ziloni! 
Tev maz ir nojausma, cik daudz 

papīru jānokārto?

Pailga! G lāb ie t m an i no.



Vaidieniņ! Kāds atvēris lauvu buri! 
Varu saderēt, ka zinu. kurš vainīgs!

Jā, Supersprukst! Es atlauzu būra atslēgu! Es paņemšu 
Hugo! Tu būsi pārak aizņemts ar lauvu ķeršanu, lai mani
^ ....................................... ..........apturētu!

Ne,iet'S! Glēvuhs! \ I  T ____
Briesmonis! _  y

Jēziņ. viņam taisnība! 
Man vispirms jānoķer 

lauvas, tikai tad varēšu 
ķert viņu! rA

------------ i
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Apsoli, ka vairs 
neizdarīsi 

noziegumus?

Jā! Nekad vairs! 
Piedodiet! Lūdzu, 

glāb mani!

Tu to  esi pelnījis! Bet kāpēc jācieš man?Rrrrrrr. Un tagad  
tu atvai
nojies?

Lūdzu, palīdzi man! 
Es izdarīšu jebko! 

Ko vien liksi!

Labi! Es tik un tā būtu tevi izglābis!Tu nemelo?

Nē! Es apsolu! 
100 procenti!

H uks! Būs ^  
jau labi! Tāpat 
noziegumi vairs 

neizdotos, kopš 
Hugo...

.rrrRRGR
RRRR!

Oho! Skaistule sašņorējusi 
1  briesmoni!

kļuvis par tādu 
nūģi! >

Tu domā? Man 
kaut kas ienāca 

prātā!

Jā! Es domāju, ka tagad  
Hugo ir lāga zens!

Nometīsim šo kaķīti un 
tad paskatīsimies, ko 

par to  teiks 
— \ tiesnesis!
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> Es tā priecājos, ka tiesnesis 
man atļāva pildīt sabiedriskos 
i darbus zoodārzā! /

M an katru dienu 
jātīra ziloņa mēsli!

Lieliski! Ja  tev nepatīk, 
tu to esi pelnījis! Es labāk 

skriešu mājās... _  _

Es ari! Tu to 
esi pelnījis!

Čau, Gilbert! Esmu gatavs - 
h ik! -  pieveikt matemātiku!

Tavs varenais lidojums 
atgādināja integrāla zīmi! 

No tā brīža man viss 
k|uva skaidrs!Es jau tiku galā, 

tēvoci! Pateicoties 
k tev! __ -

Lieliski! Tagad es tev 
izstāstīšu savu 
piedzivojumu! I J

Tavs varenais lidojums 
atgādināja integrāla zīmi! 

No tā brīža man viss 
k|uva skaidrs!

Lieliski! Tagad es tev 
izstāstīšu savu 
piedzivojumu! I \

...kamēr vēl zoodārza  
vadītājs nav man piesē
jies ar vel kādu papīru!
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DONALDS 
DAKS
DZĪVE PEC 
GRAFIKA

Beidzot varēšu saorganizēt 
savu loti noslogoto dienas 

__________ grafiku!

Kādu noslogoto dienas 
grafiku? Tu taču ej tikai 
uz margarīna fabriku un 

atnakn I
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BRĪVĪBU
K A N Ā R IJP U T N IŅ IE M
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Vēlu
vakarā

Tēvoci Donald! Kur tu 
biji visu dienu?

Un vakaru?

Es nevaru dzīvot 
bez šā lieliskā niecina!
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Pie visiem 
svētajiem! Kur ir 

manas zālītes 
numur 5?

BURVE 
n e p a r a s t

D 2003-196

M AĢIJA
HIPNOTI
ZĒTĀ JĀ

BURVES
N ED IEN AS
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Pec divām stundām varēsit ēst 
šokolādes uzputeni tieši no * 

grīdas!

Lieliski! Aizskriešu 
v  iedzert s  
R kapučīno! )

Un neslauka 
putekļus no 

burvju zālītēm?

Un nesaslauka 
gekonam nogrieztos 
k  kaju nagus?

Ja gribat profesionālus, 
zvaniet Mežsusuriem!

Ai, cik spoži! Jūs pat 
sakartojāt visas 

burciņas!

' ■ " / / / /
> Visu labiņu, zēni! 
I  Liels paldies!
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Ak vai! Ja es 
nevaru but burve, 

ko tad es varētu 
v iesākt?

Pārāk tīrs! Vēk! 
Te es nevaru burties! 

Kaut kas jāizmētā!

Medmāsa?'

Iīīīīk! Parasts darbs 
nokautu manu 

radošo garu!

Manai problēmai ir 
tikai viens 

risinājums...

Uztaisiet vel lielāku 
y nekārtību, zēni!
^  Vēl lielāku! ]

Ja gribat 
profesionāļus, 

zvaniet 
Mežsusuriem!

JOHOO!

35



Makšķere sagatavota darbam  
jau mēnešiem ilgi!
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Pavasaris mani tik dikti satraucis, 
ka nevaru visu atcerēties! f j

Nāk tēvocis Donalds! Pagriezī
sim pūķus, lai viņš tos atkal 
nesacaurumotu!

Ui! Aizmirsu 
cepuri! r
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Es jau 
skrienu!

Pirmā pavasara diena! Saulīte spīd! Zivtiņas ir 
izbadejušas! Es esmu neapturams! t— t o
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Nevajadzēja skriet ar pieliktu āķi! 
Bet man taču vajadzēja 
ātrāk tikt prom!

✓
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Apsveicu, brāliši! Mēs ar saviem pūķiem  
zem koka!

j  Makšķerkātam un spolei nav ne skrambiņas! 
V Tā tik ir īsta meistarklase! / ------- r
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Zēni, man ir ziepes!
Atri aizdodiet man '■>

pūķi!

Zivij jāpazud tālēs zilajās, lai apsargs to  
nepamanītu! Kas var būt labāks par pūķi?

Piesiešu pūķi pie makšķerauklas -  apsargs 
padomās, ka esmu parasts bērnelis, kurš 

atnācis paspēlēties!

Tēvoci Donald, viņš 
nāk!

Turi puķi pa vējam, Tik! 
Esmu gatavs!
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Atvainojiet, ļ Nu būs j  Nāksies taisīt 
apstājieties J  (n e p a t ik š a n a s ! / jaunus pūķus! Esam  
uz mirkfīti! )  v i----------1 bankrotējuši!

Stāvi, pīle! Paskatīšos, 
vai aukla ir sausa!

Es jus nedzirdu! Lai nu kā, mana 
makškeraukla ir sausa!

Atvainojiet, puiši!

Es izskatos pēc 
jukuša?

Ja gribam izglābt tēvoci Donaldu, 
jārikojas zibenīgi!

ļ l  .1 11 II ,
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protams, aizmirsis izmest enkuru. Ko iesākt, ja pamosties 
jūras vidū un vairs neredzi krastu? Donaldam paveicas -  viņu 

izglābj kads garambraucošs kuģis. Taču izrādās, ka kuģis 
pieder satriecoši skaistām un kaprīzām pirātu meitenem, un 

veiksme pārvēršas pavisam trakā piedzīvojumā.


