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DONALDS DAKS
PILSĒTAS SVĒTKU TRAKUMS

Paskat!
Ko pamuļķis Džon is 
atkal sadomājis?

D 2 0 0 3 -2 4 4 1

Ir tika i viens veids, ka to  uzzināt 
slepena izsp iegošana!

Heijā, Džoni! Izskatās, ka tu tūlīt uzsprāgsi! 
Tev palīdzēt?

Pazudi, pīle!

Tulkojusi Eva Jansone



Atdod, plānprātīgais pēkšķi! Ei! Tas gan nebija 
pieklājīgi!

7 ^
Jābūt istam meistaram, 

lai saliktu zilās debesis! 
šis ir vissvarīgākais 

gabaliņš!

)
Ak tad to tu gribēji panākt? Paskatīsimies, 

kurš no mums pirmais dabūs 
gatavu šo meistarstiķi!

Prr! Nebūs nekādas sacensības, 
tu, spalvģīmi! Tā ir mana . 

^  -  puzle! {

M ana puzle!
Uff! Tev vienmer 

jasacenšas, dumiķi?

Mum s nav laika tēlot šķīrējtiesnešus!
Mums jaraksta domraksts par 

. . —.  Pilsētas svetkiem!
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Lielākā da|a ļaužu domā, 
ka Pilsētas svētki ir kārtējās 

nenozīmīgas brīvdienas! 
Viņi ignorē svētkus!

Hmm! Kāda muša 
Džonim iekodusi? Varbūt tas 
^  bija iemesls, lai aizlaistos 

v  no manis?

Viņš ir varonis! Tāpēc es šo dienu 
atzīmēju savā 

c i  ļ I  / īpašā veidā! ,

Es gan tā nedomāju! Kornēlijs bija 
t loti drosmīgs pionieris! Viņš 
^ 7  viens pats nodibināja mūsu

I I  ( lielisko pilsētu Oakburgu!

Es piekaru nelielu karodziņu par godu 
----------  Kornēlijam! --------

Oho! Ta tik ir 
doma!

PRIECĪGUS
PILSĒTAS
SVĒTKUS!
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Pilsētas svētki ir tīras muļķības! Bet, 
ja Džonis grib nosvinēt, es svinēšu 

----------- daudz varenak!
Kas tev padomā, 

s, tēvoci Donald?

Zēni, jums kaut kur nav noslēptas pāris burciņas 
afišu krāsu?

Super! Kad beigšu, vecais zēns Džonis 
k|ūs zaļš no dusmām!

Tagad pienaglošu karogu 
pie sienas, lai to redzētu 

Džonis un visa J T 7  
pasaule! ^ Ē ~ \  f

Jo -  hooo! Tas tik būs joks!

Hrr! Pīļtēviņš pielicis karogu par godu Pilsētas svētkiem! 
Un daudz lielāku par manu! .— r r - —- - t-|------ -

LAI DZĪVO 
PILSĒTAS 
SVĒTKI!

PR IE CĪG US
PILSĒTAS

SVĒTKUS!

Bļurrrrr!
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Viņš dom ā, ka pārspēs mani? Nu
nāksies vien padom āt vēlreiz!

Kad būšu beidzis: tas bezsmadzenu  
radījums bučos man kajas!
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Es vienkārši "aizņemšos” lielāko Kornēlija 
pieminekli no pilsētas laukuma...

Un nolikšu to  pašā mājas priekšā! Džona necilā 
izstāde būs īsta izgašanās! ___

Tēvoci Donald! 
Tu esi jucis?

Pēc pāris minūtēmAk ta d  tāds i r  viņa p lāns?  
Nu, šo  spē līti var spē lē t 

a rī d iva tā !
t e h n i k a s  ī r e

Labi, Daka kungs! Jūs nomāsit manu 
vislielāko mašīnu ar visgarako r —~  
ceļamkrānu! Parakstieties te!

Jo -  hooo! Varu iedomāties Džoņa sejas 
izteiksmi, kad viņš sapratis, cik spēcīgi 

esmu viņu pārtrumpojis! .— -
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Oho! Tik liels ceļamkrāns darbojas 
ka spē|mantina! Šis darbiņš bus 
„  tīrais nieks!

Aptīšu smago metāla trosi 
ap pieminekļa augšu...

Jā! Iet uz augšu! 
Vienkārši nepārspējami!

Es zināju, ka 
izdosies!

Tad nostiprināšu un 
celšu uz augšu! Uhh! 

Diezgan stipri pienaglojuši 
veco Kornēliju!

Sveika, Gauja! Pi|tēviņš tiešām  
---------------- - to izdarīja!

Jātiek klāt un 
jānozog pīles 
lepnums, kamēr 
vēl ir izdevība!
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Lieliski! Saķēru 
pieminekli!

Cerams, ka m ans ceļamkrāns 
un trose būs izturigāki!

Džoni? Ko tu te dari? 
Lasies prom!

Nnnghhh! Tā bija mana ideja! Beidz ākstīties, tu, 
"•---------- nepilnvērtīgais biezpienģīmi!

Hhhhnrr! Tiklīdz pienāks Pilsētas svētki
tu būsi apkaunojuma ^ --------i

iemiesojums, piļknabi! q  ’

Laid va|ā Kornēliju! 
Viņš ir mans!

Nē! Tu laid va|ā! 
Viņš ir mans!
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Tikai ne to!

Debestiņ!

Ai, nē! Ko mēs 
sastrādājām?

Daudz mazu Kornēliju!
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Svēto pasaulīt! Rītausma jāsākas Pilsētas 
svētku pasākumiem, bet jūs esat iznīcinājuši 

galveno svētku objektu!
Mēs

saprotam.

Apžēlojieties, mēra kungs! 
Mēs aizrāvāmies ar 

savu kašķi! ______

Ar atvainošanos nebūs līdzēts, nejēgas! 
Gribat, pateikšu jums, kā pavadīsit 

atlikušo nakti?

^  Un mēs 
atvainojamies! Ļoti, |oti 

atvainojamies!

Es esmu prāta spē|u ģēnijs, Džoni! 
šis ir vissvarīgākais gabals! Tiklīdz tas 

būs klāt, varēsim iet mājās!
Turi muti, pēkšķi!
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D 2003 -274

Man ir apnicis tas, ka tu vienmer mani 
mu|ķo! Es neciešu to, ka tev nekad nav 

naudas! Man ir noriebies tas, ka tu 
vienmēr aizmirsti randiņus!

Piedod!

Donalds vienmēr un visur izlokas! 
Varu saderēt, ka viņš atradis iemeslu 

lai nevestu mani uz Dakburgas 
Lielo balli!

DONALDS DAKS
RANDINŠ A R D EIZIJU

Kur tu biji pazudis, Donald? Tev 
vajadzēja būt pie manis jau pirms 

stundas! Mēs taču sarunajam  
randinu!
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Ieskriešu pie Deizijas! Paskatīšos, 
vai viņa nav uztaisījusi pusdie...

Ui! Kas te 
notiek?

Kā teiksit, 
jaunkundzi

Bet kurš? Nevainojami puiši kokos 
neaug! Par laimi, Donalds to nezina!

Ja man būtu vēl kāds 
pieludzejs! Uzmanīgs, bagāts 

kungs, kurš izpildītu katru 
manu vēlēšanos! Tas gan 

sapurinātu Donaldu!

Un tad -  f Lūdzu, visas konfektes nosūtiet 
Deizijai Dakas jaunkundzei! Tagad 

jāpadara vēl viens darbiņš...

Un rozes an, ludzu! Un kartīti ar 
uzrakstu “Deizij, tu esi mana 

sirdspuķīte"!
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Jauns pielūdzējs? 
Kas viņš ir?

Visu labu, Donald!
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Varbūt šis ir  īsta is lam zaks?  
Saburzīšu viņu kā lē tu  uzvalku!

Ko? Deizij! Es tikai apskatu uz koka 
retu parazītkukaiņu šķirni! Uz kurieni 
tad tu? Satikt slepeno pielūdzēju?

H m m ! Ja  es  viņa i uzm anīgi sekotu,

Kad tikšu klāt tam dumiķim, 
samalšu vinu kotletēs!

Donald?
Tu vēl esi te?

Tiklīdz Donalds ticis 
aiz stūra...

7---------------------------------------------------- ļ
Neticami! Kaut kāds 

bezsmadzenu sieraģīmis cenšas 
nokantēt manu meiteni!

P rrrr! K urš i r  īsta is? Nezināju, ka 
Deizija ka tru  d ienu satiekas a r  tik 

daudziem  vīriešiem !

Vai a ri š is m em m esdē liņš?  
Es viņu sa locīšu kā... kā 

kau t ko  sa lokām u! r
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Deizija Daka, 
tu esi ģeniāla!

Vienīgā iespē ja  -  p a lik t tepat, 
līdz tas k lukšķis uzradīsies 

p ē c  Deizijas!

Gribot negribot Donalds uzķērās uz āķa! 
Viņš k|uva gluži zaļš no greizsirdības!

Cik spīdoša dom a -  aizsūtīt sev puķes, 
konfektes un ielūgumu uz dejām no 

izdomāta pielūdzēja! .— -

Labi, es piedalos! Šādās spēlītēs 
neviens mani nepārspēs!

Kuru katru bridi Donalds pievērsīs 
man pelnīto uzmanību!

O ho! Tad tāda 
spēlīte, ko?

Kuru gan es cenšos apmuļķot? 
Donalds nemaz nav greizsirdīgs! 

Viņš pat nav pamanījis!
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Ak vai! Mans plāns bija īsta 
izgašanas! G ada lielākajā ballē 
esmu palikusi pavisam viena!

Es zināju! Mans Donalds ir greizsirdīgs! 
Viņš nevarēja samierināties ar to. ka 

dejoju ar kādu citu!

Atvaino, Mak! 
Kurš nko šo 
karnevalu?

Pagaidiet! To balsi 
es pazītu jebkur!
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Kas noticis, jaunkundzīt? Varbūt 
varu palīdzēt?

\/AA AAA AAAAAI
V v7ū  v / v / v u u l

Neviens nevar man 
palīdzēt! Sņu/c/ Esmu 

ievārījusi kārtīgu putru!
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(  Laid viņu va|ā, tu pāraugušais izvirtuli!
'  r  Es tev tūfit parādīšu, uz ko esmu spējīgs!

21



TĒVOCIS
KNAPS
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Zem es īpašnieks 
Knaps Makdaks! 

Ver va|a!

Ko gribat? Tūlīt pat 
atdod 

naudu!Tu man esi parādā 
75 dolārus par iri!

Nu un? 
Nauda 
paliek 
nauda!

Jā: bet es nevaru pacelt! Kā es to 
aizstiepšu līdz r - -  __T" 

D a k b u rg a i?  ) J ļ .

Ņemiet! 75 dolāri! Varat 
__  pārskaitīt!

Visa
nauda

centos?

Jā, esi tik 
laipns!

Tas jums 
izmaksas tieši 

75 dolārus!

Jūs aizvest?
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Vaidieniņ! Ta mes nekad neuzzināsim, 
kas notika! Žēl, ka tu nemāki runāt, 

—  Pūkaimt! j

Es tā priecājos, ka varēsim 
izmantot tavu ceļojumu aprikojumu 
pārgājienā pa kalniem! Varēsim kopā '
V  izbaudīt mātes dabas radītos 
P lT  7  jaukumus!

nepanesam a!'

Zēni, pat negribu atcerēties, 
ko piedzīvoju! lešu kadu nedēļu 

pagulēt!

Tēvoci Donald! 
Pūkainīt! Kas 

noticis?

>“Miia dienosgrä- 
► mata! Dzive tr 

tik grūta!”

BRĀLĒNS KLUDRIĶIS
PIE DABAS KRŪTS

D 2002 -20 9

“Un, tik līdz parādās  
brālēns Kludriķis, 
tā  k ļūst pavisam
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Šī vieta ir vienkārši ideāla! Ātrāk 
____ __ uzcelsim telti!

Būšu piemirsis mājās! Tas nekas, Donald! 
Radoša pīle vienmēr atradīs izeju!

Kludriķi. kur ir telts 
__ mietiņi?

“Ja, fā  b ija  p a ti p irm ā  
p ārg ā jien a  m inūte , un 
Kludriķis ja u  b ija visu 

salaidis g rīstē!”

Tā! Telts uzcelta! Tagad mums vajadzētu atrast kaut 
ko ēdamu! Daba pati mums dos  ̂

 ̂tik garšīgu ēdienu, kādu tu nekad 1 
 ̂ nebūsi baudījis!

Iespaidīgi!

Izskatās, ka Pūkainītis 
jau ķēries pie lietas!

Ak tu, mazais muļķa kaķēns! Būdams mājas 
dzīvnieks, tu to nemaz nesaproti -  šī nav īstā 
>. vieta! _________  _
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Tā kā dambis zivīm rada ^  
dabisku aizsprostu, labākā vieta, 

kur tās noķert, ir tieši te! A 
Atliek tikai iebāzt roku ūdenī!

Sekojiet man!

uBrrr! Tā ķērcošā, { 
griezīgā balss!  Kāpēc, 
kāpēc  gan es braucu  

šajā ce ļo jum ā?"

Aūūū! Lūdzu, palīdziet 
man! _  _

Uzmanīgi, Donald! Tu 
sabaidīsi to nabaga

V  radijumu!______ _

Cik iespaidīgi, brālēn! Tu 
esi... t— '

“Tiklīdz D onalds b ija beidzis  
bļaustīties, viņi a r  K ludriķi 

nolēm a ie t lūko t pārtiku  
_____. .. u z  m ežu!". „_______

Jūs abi pagaidiet tepat, 
kamēr es izrakšu kaut ko 

īpaši satriecošu!

Šīs saknes ir kā piebāztas 
vitamīniem un proteīniem! No 
tām mēs varētu iztikt nedeļām  
^ __  ilgi! ____ ^

Hrrrk! Garša ir • 
vienkārši briesmīga!

Tiešām?
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Bet Donald! Kad ieraudzīju 
tevi ēdam  tās saknes, 

nodomāju, ka tās tev garšo 
labāk par ogām!

Ko? Un tev neienāca 
prātā atstāt kādu 

L man?

Jo kāpēc gan lai tu ēstu kaut ko tik 
briesmīgu un grūti sakošļājamu?

Neņem galvā! Šajā apkārtne ir daudz  
pārtikas! Iespējams, tā ala ir kā piebāzta 

ar ēdam ām sēnēm! <

Atceries -  pats svarīgākais ir atšķirt, kuras 
sēnes ir indigas! Indīgās sēnes šeit ir , 

visbīstamākās dzīvībai!

RRRR!

Nu labi, otras 
bīstamākās!
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“K a m ēr Donalds un  
Kludriķis spēlējās a r  
lāci, es nolēm u a t 

griezties nom etnē!"

Mēģināsim  
paslēpties no 

lāča!

Mums neizdosies! Viņš 
pazīst mežu daudz 

labāk par mums!

Vai, paldies, 
y Kludriķi...

Uzmanies 
no tā zara!

Acīmredzot 
es arī!

Centies nevienu 
nenorīt! Tie ietilpst 
► apkārtnes , 

barības ķēdē!

Donald, 
uzmanies no 

skudrām!

RRRR!
Palīgā! Palīgā! Lūdzu, 

glābiet mūs!

“Kā gan es varēju  
atteikt tādam  pafigā  

saucienam ?”
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Varēju gan! 
it neatteicu!'

Droši vien lācis padomāja, 
ka tas ir bises šāviens! 
Nu viņam bus mācība!

Un ceru, ka jūs abi 
būsit iemācījušies būt 

uzmanīgāki 
pārgājiena laikā! "f

z ī s *

“Un tas a r ī  viss! 
Ko var g rib ē t ko  

brālēna Kludriķa? '

“P atiesībā vēl vienu lietu  
to m ēr vajadzētu  izd a rīt!”

1Zin i, ja  nu  gad ījum ā Donalds un 
Kludriķis sadom ā dotjes  

vēl vienā p ārg ā jien ā!”
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M IKIJS
AUGSTĀKĀ KLASE

Mikij! Palīdzi man!

0  2003-180

Dafne... Minnijas draudzene no Austrumiem! 
__ Avārija... es nezinu, ko iesākt...!

Nomierinies un 
stāsti visu no 

sākuma! -— ■—

Kas noticis? 
Tava māja deg?

Dafne ir augstākās klases 
dāmīte! Smuka un gudra! 

^  Ko lai es ie s ā k u ? ___

Viņa piekrita! To nu 
es nebiju gaidijis!

Tā jau ir labāk... Redzi, es uzaicināju Dafni šovakar uz
^  *  s  ____ _ randiņu, bet tagad man galvā

{ ( / ' " ■  \  J ir viena vienīga putra!

Un kur ir ta liela nelaime?
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Tev vajadzētu viņu aizvest uz 
restorānu! Un šiku

Vai varu jums 
palīdzēt... kungs?.

Nebēdā nenieka, Sprukst, 
es pasūtīšu vissmalkākos 

ēdienus! _
Es gribētu šo to pasūtit, 
taču vispirms es labprat 
uzzinātu dažas cenas. .J.

IE ' 
k a p r īz e

Ēe. ēdienkartē nav 
uzrakstītas cenas!
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P & c p ā n s
sekundēm Jūs. snobi! Es neēstu jūsu iestādē pat tad, 

ja  tā būtu pēdējā ieskrietuve pasaulē!

Hmmm. tavam šāvakara randiņam tas 
nenāks par labu! Laikam jau uzpūtīgi 

_ restorāni nebūtu tik labi kā...

Nomierinies. Mikij! 
Patiesībā mums paveicās, 
s. ka viņi neizsauca 

poličus!

Hrrr!
Brrrk!

Pikniks... īsts, klasisks pikniks! 
Kāpēc gan ne?

Tu gribi teikt, lai aicinu izsmalcinātu dāmu ar 
gudru smadzeņpodu uz pikniku?PASAKAINO 

ĒDIENU PASAULE

Tas nebūs parasts pikniks! 
Tas būs tik izsmalcināts un 

dārgs, ka derētu 
v pat kara|namam!
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Vai tu izlasīji nevainojamas dikcijas 
rokasgrāmatu?

Traģiski 
skaists 

vakars.., 
vai ne?

Tiešām?

Vieglāk būtu izburtot 
albāņu telefongrāmatu!

Mani sauc Dafne! D-a-f-n.Jaun
kundze.

£ē, tas būs 
pārsteigums!/  Šķiet, viņa ir 

l nedaudz pārņemta 
t ar sevi! Bet esi 
v pacietīgs -  viss 
'  būs kārtibā!

Uz kurieni mes 
brauksim?

. Tas tiešām  būs  
pā rs te igum s! M ikijs  

aizm irsa m an izstāstīt 
savus p lānus ! ,
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Esam klāt, draugi... 
gribēju teikt -  kungs un 
_  jaunkundze!

Tiešām...! Es pati varu izkāpt no 
mašīnas! -̂---- -----------------------

Ļaujiet man paķert qroz... ļ  
e. piederumus!

Tik mazs puisītis nes 
tik lielu un smagu 

grozu... Vat tev kauna 
nemaz nav? /

B-bet es domāju, ka viņš 
pats grib to nest!

Laiks ātri pārģērbties! 
Spruksts nu gan ir 

sasējies 
ar īstu dzelzs 'T ^ 

lēdiju! )

Jauks vakars, lai kaut ko 
. iekostu, dārgā! >

Tev kaklā iesprūdusi 
plūme, vai arī tu vienmēr 
. esi tā runājis? .
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Oho! Kāds atstājis 
ieslēgtu radio?

Nekad neesmu bijis labs 
kuģotājs! Derētu kaut kur 

piesiet auklu, pirms edam!

Gluži manas 
domas!

Vai jūs atskaņojat pēc klausītāju 
pieprasījuma? Piem ēram  “Klusē
šana ir zelts"? Jūs mani sapratatj

Stigu trio! Un es 
jau domāju, ka 
esmu redzējusi 

visu!

Cik apdomīgi no tavas puses, ka 
aizpeldējām prom. Sprukst! Bet vai 

mēs nekustamies pārāk ātri?

f  Ātri?
Mums 

vispār neva
jadzētu 

«, kustēties!

"Klusēšana ir 
zelts”... Šķiet, 

to neesam  
paņēmuši 

līdzi! /



Oho! M ēs nepareizi 
nogriezāmies!

BĪSTAMI!
TĀLĀK

NEBRAUKT!

Ak tāpēc tur bija rakstīts 
“tālāk nebraukt"!

KALNU
KOKZĀĢĒTAVA

Vāāāī!

Nebaidies, 
es tevi 
izglābšu!

Jābūt taču 
kaut kādai 

izejai!

Vaimanudieniņ!

Vistrakākais ir tas, 
ka tā bija mana 

doma! ^
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Aiziet jūriņā!

r  Vēk! >  
Tas bija trakak 

par janvāra 
Jzpardošanu!

KALNU
KOKZĀĢĒTAVA

Tas man varētu 
noderēt!

Kur uz šīs ierīces ir 
izpletnis?

Ak vai... Labāk 
turies stipri!
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Izdevās!

Esmu diezgan laba 
peldetaja, bet šī straume 

ir par traku! Pagaidam labi

bet man nepatīk 
tā skaņa! ✓

Skaties!

44



Ka tad! Pateicoties 
manam varonim!

Tev viss kārtībā?

Bet jebkurā laikā esmu gatava 
ņemt tik aktivu peļuku...

M an ir apnikuši visi koledžu 
puišeli un gudrinieki, kurus 
,_ vadā šoferi...

Nac, saldumiņ, 
skriesim dzīvē!

Nākamajā 
dienā -

Tikai pēc 
tevis, Minnij!

No viņa nav 
ne vēsts!) Gribu pārmīt 

pāris vārdu ar to 
glumo čūskulēnu!

Nav 
brīnums, ka 
viņš negrib 
mūs redzēt!

Tā ir  pēdē ja  reize, kad  izpalīdzu  
draugiem

Un to  var nosaukt 
par draugu?

Nemūžam  
nenoticēšu tam. 

ka viņš nemeta  
acis uz Dafni!
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K lubs  “ Deviņi

■» ( _______ Dakburga nodibināts
j a u n s  k |U bs a r  n o s a u k u m u

‘‘Deviņi’’ -  īsta paradīze televīzijas un datorspēļu faniem. Visi 
šā kluba biedri, gluži ka Donalds, ir dzimuši devītajā jūnijā 
tieši deviņas minūtes pāri deviņiem. Taču, lai kļūtu par 
pilntiesīgu kluba locekli, Donaldam jāpierāda, ka viņam piemīt 
kāds nepārspējams talants. Pēc sūriem un grūtiem 
pārbaudījumiem šķiet, ka Donaldam daba ir nodarījusi pāri...

A tkal ja u n i 
,  kom iksi!


