




DONALDS DAKS
KLUBS “DEVIŅI”

Mēs esam kluba \  - tas ir klubs ,  . .  ....
"Deviņi" godpilnie )  cilvēkiem, kuri ļ  - f ^ j a j u m j a .  

:ek |L  J  dzimuši tieši I Ta|a pasa gada 
deviņas minūtes \ kura esi dzimis tu! 

Iri deviņiem...

* . r

J

Pēc pāris 
ievad

vārdiem -

Pirms došanās kosmosa p e t it \  ...klubam “Deviņi"! Ari /  /  M ēs nospriedām, ka tu \ Ņ  ^  
zvaigznes mūsu kluba loti ba- I viņš ir dzimis devītajā /  /  pirms lēmuma "
gâtais atklājējs Lauvas kungs J jūnijā devinas pāri /  /  pieņemšanas noteikti 

novelēja milzu n a u d u . . . d e v i ņ i e m !  Par kluba /  /  9 ribesi redzēt mūsu telpas!
locekļiem var kļūt tieši '  ----------

šajā laikā
dzimušie!\ Uz kurieni 

mes ejam?/
N)

Tulkojusi Eva Jansone



Šis ir TV midzenis, viena no manām mīļāka 
jām istabām! Varam stundām ilgi skatīties. 

_ _ ^ = ^ r ^ \v is u s  iespējamos V fļ& ļ 
C S Z ~ \/)  /  sporta veidus uz J \

lielā ekrana! /  \ f M

Ja sajūti izsalkumu mūsu plašajā komiksu bibliotēkā, 
kluba “Deviņi” ekspresis piegādās ēdienu no mūsu

— ------~------ ---------- --— 7 gardēžu —

Aizvien la b ā k ^  k - .
un labak! J  T C

Pēc smagas dienas 
ofisā nav nekā labāka 
ļ par atpūtu 

nomierinošos 
pirts tvaikos!

Ja esi gatavs īstai izklaidei, mums ir pasaulē lielākā 
video un datorspēļu kolekcija!

Nav nemaz tik slikti, vai ne?
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Lauvas kungs loti ticēja 
horoskopiem! Viņš savu 
veiksmi izskaidroja ar 

to, ka bija dzimis zem  
sevišķi laimīgām  
zvaigznēm!

Es jau nu nepadošos pēc tik 
ilgiem jaunu kluba biedru 

meklējumiem!

Mēs varētu veltīt 
šo dienu Donalda 

patiesā aicinā
jum a atklāšanai! 
Vispirms es pār
baudīšu, vai viņš 

iederas manā 
biznesā!

Es esmu Rukškalna Studijas īpašnieks! Tā ir 
visslavenākā filmu studija valsti! Man ir talants 

rakstīt 
scenārijus un \  

producēt...



Es šaja studija esmu ģēnijs! ledošu tev izmaiņas, 
kad pats to g ribēšu! Kamēr 

gaidāt, uzfilmējiet 
kaut ko citu!

Drīz ofisā -
Šis scenārijs ir supergraveja atslēga! 

šobrīd mēs pie tā strādājām!

Mēģini iejusties un improvizēt par scenāriju! Tikfīdz būšu uz
rakstījis savu spīdošo versiju, pateikšu, ko tu dari nepareizi!

M es tevi te atstāsim, tēvoci Donald. Iesim 
leja apskatīt filmēšanas laukumu!
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Donald, diemžel ir skaidrs, ka tev 
nav nākotnes šajā biznesa! Aizej pie 
Pīrāga kunga! Viņš solījās nākamais 

tevi paciest... gribēju teikt -  palīdzēt!

A t v a i n o j e t .

Vai tad tu nezini, ka “Marss un Venera" ir romantiska ko 
medija? Ja tu nestrādātu par kapeikām, zvēru, ka tevi... Neuztraucies, 

tēvoci 
! Donald! Tu 

k|ùsi par 
kluba biedru!

Kā es ienīstu 
šo darbu!

Jocīgi -  Donalda māsasdēli 
tik loti lepojas ar savu 

nekam nederīgo tēvoci!

Laipni lūgts Le Eleganto virtuvē! Šis ir 
smalkākais restorāns visā pilsētā!

Otrais
piegājiens

Pēc
minūtes

Tu izskaties pēc īsta 
virtuves guru! Jūties kā 

majas, es uztaisišu mazu 
pasūtijumu!

/Uzm anību, 
trauksme! .

J  Mērs ar savu dēlu šodien 
atbraukuši agrāk! Vini tūlīt pat grib 
est dzimšanas dienas brokastis!
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Viņš ir sarakstijis grāmatu "Torte -  pavāra spogulis”!
Nu vairs nav laika,

Tortes esmu garnējis jau iepriekš! Labs 
veids, kā atstāt iespaidu uz Pīrāga kungu!

Mēra dēlam ir 38  gadi, viņš ir Dienas Pēkšķa 
restorānu kritiķis! Ja viņš gribētu kosmosa kuģus,

viņš ēstu Burgeru 
Pasaulē!

Tā bija domāta 
Donalda dzimšanas 

dienai! Bet es 
izcepšu citu!

Ar tādu torti \ \ Izcils pavārs? Dārgumiņ, nevar )  uff! Cerēju, ka 
leposies pat Le \  \ ^  sadomāt un k|ūt par pašu /  viņš pamanīs kaut

labāko! mazītjņu talantu!
 ̂ t, 1 /. • /  Zini, ir tāds klubs...
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Es savu veiksmi esmu atradis Dakburgas Birža! Tā kā esi rados ar 
Knapu Makdaku, esmu drošs, ka tieši te atradīsi

i n i r i n a i i  i m i  il
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Vienmēr esmu domājis, ka 
Knaps Makdaks ir bries
monis, bet pret krustdēlu 

viņš ir loti ^  
iejūtīgs!

No tevis iznāks lielisks žokejs! 
Es zinu, ko runāju -  es jau

-___ — 1 \gadiem ilgi audze-
1 ju vislabākos 

zirgus un 
pieņemu darbā 

< )  l l  vislabākos J 
'  w  "V__ ž o k e ju s ! ^ /

Ceturtais
piegājiens

— Paskaties uz Samsonu! 
"■'■"l Viņš būs šīsdienas 
'v. V sacensību čempions!

>riz -  Sāksim pēc pāris minūtēm, kungs! 
Kur ir jaunais žokejs, 

kuru pieņemat darba?

Harijs Cietga va •’
Sasodīts! Viņš atkal ) / / W  

aizlaidies! ^ / / T /  > /

Skaists dzīvnieks. \  
bet diemžēl es no \  
tā neko nesaprotu! ’ 

Esmu pavisam 
satriekts pēc visām 

šīsdienas 
neveiksmēm!

Tu ar viņu nejāsi, mu|ķīt! Paskatīsies 
skrejienu no augšstāva kafejnīcas un 
sakoposi spēkus īsam izmēģinājumam 

_  i ^  > pēc sacensībām!

Viņš ir spīdošs žokejs, bet traģiski uzvedas! 
Atrodi viņu, bet uzmanies! Lai ko tu teiktu, 

viņš tev runās pretfl

Te tu esi! Malko kafiju uz bosa rēķina?

Viņam ir mugurā 
mūsu krāsas 

drēbes!

Izmanību.Nu, Harij, garšīga kafija?

Nē, pa
klausieties, 
man teica..

Nemaz nemēģini 
atrunāties, 
draudziņ!
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...un viņi uzsāk cīņu! Bet kas noticis ar devīto 
numuru? Vai tas nav r

NlIĪGRR!

J Šķiet, ka žokejs cenšas
cīnīties par savu dzīvību! Viņi lēkā pa visu trasi!PALlGAl
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He! Kurš to būtu domājis, ka. piedzimstot devītajā jūnijā 
deviņas minūtes pāri deviņiem vakarā, var k|ūt laimīgs! Es...

JOHOO! 
Uz priekšu, 

kapteini Zvaigzne!
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SPRUKSTS
BURVJU SPĒRIENS

Kas tad tas?! Stulbais aparāts! Ja  nedosi 
kafiju, atdod atpakaļ manu naudu!

0 2004-316

Tur būs vajadzigs 
kārtīgs spēriens! ļ^ S X  l Nu. re. jūsu kafija, 

\ \  kundze!

Lieliski!
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Un tagad garšīgu šokolādīti 
uzkodām!

Klausos. Visu, ko vien 
vēlēsies!

Negribi
apsēsties,

Klarabella?

Nē, paldies, Sprukst, man jāaiziet 
pēc mašīnas uz jumta stāvvietu!

Un te būs šokolādīte!

Ai, tikai tagad sapratu 
es taču par to 

i  nesamaksāju!

Vaidieniņ! Bet 
es domāju -

Tas nekas! Tie aparāti neskaitāmas 
reizes atstājuši mani bez kafijas un 

— — i saldumiem, tagad būsim 
f  r  V  norēķinājušies!

Atvainojiet, ļautiņi, lifts nedarbojas! Būs 
------------------- . vien jākāpj pa kāpnēm!

M A ŠĪN U
STÄVYIETA

Policista 
kungs, dariet 

kaut ko!
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Izsauciet
ugunsdzēsējus!Mana sieva ar bērniņu 

iesprūdusi liftā!

Mana arī! Dabū 
jiet viņus ārā!

Viens kārtīgs spē
riens visu atrisinās!

Visi nomierinieties! 
Es pārzinu šo liftu!

Es taču 
teicu!

Ai, Sprukst, tu esilļ Dārgā, es tā 
īsts varonis! >a  uztraucos!

Tas bija šausmīgi! 
Es domāju, ka 

mēs nekad ļ 
A  netiksim ārā! )

Viss ir 
kārtībā! 

Briesmas 
garām!

Ja tu būtu 
viņu redzējis! 
^Viņš bija tik 
1 drosmīgs!

V ļ  Vaidieniņ! Man 
I  V tas nebūtu 
M  ienācis prātā!

Oho! Tev ir burvju 
aèda! Rūpējies par 

to! y

Labi! Un neuztraucies par 
šokolādīti! Es parunāšu 

ar veikala vadītaju!

Es drošības pēc 
tik un tā kāpšu 

pa kāpnēm!
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Vispirms jāsamaina sīknauda, lai varētu 
---------y  - j samaksāt par šokolādi!

A U T O M A T S

17



Sasodits! Laikam būšu 
pazaudējis atslēgas! 

Vai tu nevarētu...

ir tava?3aķersim kādu... ēē, manu mašīnu! Kā tad! Kura

Patiesība tieši tā es 
šo triku iemācījos!
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Tu mani apmuļķoji! Tā 
nemaz nebija tava nauda 
— j un mašīna!

Apklusti, muļķi, 
un sper!

Tikai pamēģini un.Tu netiksi cauri 
sveikā! Es ziņošu 

policijai!
.atceries, kurš no 

mums spēra!

Atvainojiet, kungs Stāvi rinda, skaidrs?Pēc brītiņa

Huk! Laikam jau 
nav citas izejas!

Pasteidzieties! Man 
nozagta mašīna!

un es arī tikko biju piepildījis automātu!

Jūs teicat -  ar šoko
lādēm? Un kādām? ^ MEKLEJAM

lOZŅUVļlj

Kāda starpība! Es esmu no bankas, 
kāds tikko apzadzis vienu no mūsu 

naudas maiņas automātiem!
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Debestiņ! Man nāksies pavadīt 
krietnu laiku ķurķi -

Hē-hē!
Es ieskriešu vēlāk.

Labs spēriens 
atrisinās visu!Tas gan ir nekauņa! Tieši 

preti policijas iecirknim!

DZ/a/d2\^ ° Z>N ° г1ы W IN  DZ IN

UGUNS-

Izsaudet
policiju!

Ei! Tā ir mana 
mašīna! _

TRAUKSMEI
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Svētdienas 
pastaigai nav ne 
vainas, bet tā es 

nevaru nopelnīt ne 
centa!
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Oo, Donald! 
Cik lielisks vakars 

piknikam  
mēnessgaismā!

Es teiktu -  šis 
ir lielisks vakars 

vislabākajai 
fotogrāfijai!

DONALDS DAKS
ŠĀVIENS TUMSĀ

D 2004-292

...Tu-Tu putnu fotogrāfijās ir 
|oti retas! Izcila fotogrāfijā 

man nodrošinātu “Zelta 
Objektīva” balvu!

Baidos, ka 
p a -

Es paņēmu līdzi tavas 
mīļākās uzkodas, Do
nald -  sviestmaizes ar 
malto gaļu!

Ja tā, mūsu balodīši 
ir izvēlējušies 

visidilliskāko vietu -  
gleznaino Pērles 

ezera krastu -

Hrmmm! Vienīgais, 
ko šobrīd vēlos, 

Deizij, ir dižmanīgs 
Tu-Tu putns!

Gribu uzņemt lielisku kadru 
ar putnu, lai uzvarētu 

Fotožurnāla konkursā...
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Donald? Viss gatavs!
Ko tu gribi -  kafiju vai tēju? Būs jau labi, 

padod man 
sviestmaizi!

Vispirms nodziedi man melanholisku
serenādi, 
draudziņ!

To es saucu par 
romantiku!

Esmu gatavs, putniņ, 
radi, ko maki!

Jo-hoo! Tik vienkārši, 
ka gandriz jājūtas 

vainīgam!

Brālīt, es tak esmu 
viens veikls tēviņš!
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Ei! Stāvi rāms, 
resnais tītar!

Nu to es saucu 
par klasisku 
skaistumu!

Tā! Viņš slēpjas 
niedrēs!
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Var jau būt, ka esi viltīgs 
cālis, bet Donaldu Daku 

neviens neapmulķos! ,

Nebēdz prom, Donald! 
Paspēlē man havajiešu ģitāru!

Aizmirsti par 
havajiešu ģitāru, 

es klausīšos Tu-Tu  
saldajā dziesmā!

Un šī dziesma 
man atnesīs “Zelta 

Objektīvu"!

OAKBUMA

Prrr! Drīzāk gan 
ļauns, nevis viltīgs! 

Ja vien es to varētu 
kaut ka pievilināt!

Drīz vien 
Donalda 
g a rā ž ā -

Mans vecais a|ņu 
saucējs pielabots, 

lai pievilinātu Tu-Tu  
w  putnu!

Jo-hoo!
Nu tas putnēns būs 

man rokā!

33



pēc savas izcilās 
fotogrāfijas!

Kāpēc tu esi ar mieru pust svilpīti, 
bet negribi spēlēt havajiešu ģitāru?

Tāpēc, ka šī 
svilpīte man 

palidzēs dabūt 
balvu! ā



.uzvaras
vērts?
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DONALDS DAKS
PAREIZA AUDZINĀŠANA

Muļķības! Es tikko noskatījos 
audzinošu televīzijas raidījumu! 
Dakteris Vils Viszinis apgalvoja, 

ka vardarbība masu medijos 
traucē bērnu garīgo 

attīstību!
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Es jūs ieslēgšu istabā! Es, kā 
nobriedis pieaugušais, iešu 

skatīties trilleri!

Tajā vakarā Un pat nemēģiniet izstrādāt savus 
muļķīgos jociņus! Es jau aizvilku , 

visus pirmā stāva aizkarus! a Ardievu,
pēdējā
cerība!

Žēl, ka nevaram dzirdēt skaņu! 
Bez skaņas diezgan grūti sekot 

notikumiem!

Nepadodieties, brālīši! Uzminiet, kādu filmu skatās 
Džonis! Un viņa aizkari ir atvērti!
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Skaņas nāk no klausules! Kurš plānprātiņš to 
noņēmis no telefona?

1

Hē, hē! Tēvocis Donalds uzsprāgtu, 
uzzinātu, ka skatāmies '‘Nepaklausīgo 
asins donorus" no telefona būdiņas!

Bet visvairāk mani tracina tas, ka viņi dom ā tik 
vienkārši mani apvest ap stūri!

No būdiņas? Kadas būdiņas? A-ha! Ak tur tas joks!
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Cik necilvēcīgi! Man nācās samaksāt tam  izspiedējam  
divdesmit za|o par aizkaru aizvilkšanu!

Pie velna, kas -  ?!
Zēni aizslēguši

durvis!

Negribi
popkornu?

Ai. paldies!Aāāā! TŪLĪT PAT ATVERIET DURVIS, 
MAZIE BRIESMOŅI!

Prr... esmu aiztaisījis visus logus! 
Ja zēni domā, ka ļaušu viņiem mierigi 

sēdēt un samaitāt smadzenes...

Ko? Kur pazuda 
bilde?

Nu. re, knēveli -  es norāvu antenu! 
Jūs vairs nevarēsit skatīties filmu, 

tāpēc mierīgi varat laist
mani iekšā! A

Nē, nevaram vis! 
Eē... mājā ielauzušies 

zag|i, viņi mums ne|auj 
taisīt va|ā durvis!

40



r
Vai tad tēvocis Donalds nezina, ka 

uztaisīt rezerves antenu no veca drēbju 
pakaram ā ir pavisam vienkārši?

Ak tad zagli? Labi, ja  gribat spēlēt 
tādu spēlīti, izsaukšu policijul
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Labi, šikie! Apsēdieties 
uz divana, lai varu jūs 

pieskatīt!

Un šī ir īsta 
laupīšana?

Nu ja!
M es gan parasti 

nestrādājām  
liecinieku klātbūtnē. 
Bet Rokijs domāja, 

ka neviena nav 
mājās, tāpēc  
aizvilkti aizkari!

varu saderēt, ka 
Nepakļāvīgie 
donori” nav ne uz 
pusi tik briesmīgi

Tā kā ne uz mirkli nevaru 
pamest jūs vienus, sargašu 
jus līdz filmas beigām! Pat 
tad, ja pats to neredzēšu!

Beidz želoties un sasien 
viņus, kamēr vēl nav 

izsaukuši poličus!

Redzi?! Es taču tev 
teicu, ka te ir 

cilvēki!

u, jums neDus ne 
mazākās iespējas 

skatīties filmu!

Padomā tik! Pirms 
minūtes te bija veseli 

divi policistil

Labi, šajā bedrē nav 
nekā cita, ko ņemt! 

Ņem am  televizoru 
pazūdam!

Ja... ee... ka tu domā, 
vai trilleris vel 
nav beidzies?

Protams! Tā ir 
lieliska pieredze! 

Mājās mamma mums 
nekad ne|auj 

L  skatities filmas ar 
vardarbību!

M es pirms bēgšanas gribam noskatīties
------- [ “Nepakļāvīgos asins

I  /  V donorus"!

Ei! Kāpēc jūs 
ieslēdzāt 

televizoru?

Iespējams, ka 
ne! Domā, 
vajadzētu?
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Ja māte nebutu bremzējusi mūsu izglītību, nebūtu 
noticis negadījums ar vecmāmiņu un
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He-he! Ja tie blēži domā, 
ka varēs maitāt manu 

bērnu smadzenes 
ar cietsirdīgām filmām, 

viņiem 
nāksies 

padomāt 
vēlreiz!

Cik jocīgi! Kaimiņiem ir elektriba 
pagalmā iebrauca 
policijas mašīna!

-  tikko

44



Mēs tumsā nevaram padomāt! lesledziet atpakaļ elektribu. 
tad mes padomāsim par padošanos!

Hè-hè! Tā nu nebūs musu lielākā 
bēda! Ieslēdziet atpakaļ gaismu!

y l
Jūs, bezatbildīgie, nekam  

nederīgie kruķi! Jūs 
nesaprotat neko no bērnu 

audzinašanas!

.un tagad vietējas ziņas -  šovakar, pirms neilga 
laika, traka pile nenoskaidrota iemesla dē| 

uzbrukusi diviem policistiem!

Tēvocis Knaps sarīkoja tādu traci, ka 
policisti apjuka, un zagļiem izdevās 

aizlaisties!

Un mēs mierīgi varējām  
noskatīties filmas beigas!

Pat audzinošu raidījumu skatīšanas 
noveda viņu pie pārbaudēm  

psihiatriskajā slimnīcā pie 
paša daktera Viļa Visziņa!

Apkārtnē notiekošais tika nofilmēts! 
Berniem nav ieteicams skatīties, sižets 
satur vardarbības ainas.
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Dusmu iemiesojums

Atkal jauni 
,  komiksi!

v - 1 Donalds pēdējā laikā kļuvis
par īstu nervu kamolu. Viņu 

tracina viss -  luksofori, automašīnu troksnis, lidmašīnu rūkoņa 
un pat saburzītas banknotes Dakburgas bankā. Un katram 
vārdam seko baiss dusmu izvirdums -  Donalds trako ta, ka 
putas šķīst. Tāpēc ģimene nolemj vest trako pīļtēviņu pie ārsta, 
kur tiek izmēģinātas jaunas pretdusmu zāles. Nu jau no 
Donalda baidas visa Dakburga...


