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DONALDS DAKS
DUSMU IEMIESOJUMS

T u lko jus i Eva Jansone



Nu un? Tā ir veselīga sevis 
izteikšana! Es atbrīvojos no 

negatīvajam emocijām!

Tev vienmēr bijis 
šaušalīgs raksturs, Donald! 

Bet pēdējā laikā tu esi 
k|uvis vienkārši «

neciešams! ^

Tu uzvedies kā 
mazs bērns!

Tici man! šaja pilsēta ir 
nenormāli daudz tracinošu lietu! 

Piemēram, tā skaļā, zemu 
lidojošā lidmašīna!

Ei! Beidz lamāties! 
Tūlīt palikšu nikns!

tā turpināsi, ar tevi vairs neviens nerunās! 
Es tevi aizvedišu mājās! -  ^

/  Jauki! Vismaz 
varēšu kārtīgi 

izlādēties!
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Beidzot varu 
apsēsties un 

paskatīties savu 
mī]o... .

Viss
turpinās

Aāāā! Tu, vecais mesla gabals! Strādā! 
Dzirdi, ko saku? Strādā!

Ai! Tam dumjajam 
televizoram pazuda 

bilde!
/  Nomierinies, ^  

tēvoci Donald! “  
Televizoram viss 

kartība! Es nejauši 
izrāvu kontaktdakšu'

Viņu pacietība ir galā

Mēs to vairs nevaram 
izturēt! Tēvocis Donalds 

visu laiku trako!

Ja Donalds neapvaldīs savas vl$r®  
dusmu lēkmes, viņam *— 

f r—  ̂ Dakburga vairs nebūs neviena 
------ 7 i ~ ~ 7  drauga!

Slimie jāārstē! Pazīstu vīru 
kurš visu atrisinās!Mūs ieskaitot!
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Ļoti smags gadījums! Bet vēl varētu būt 
cerība. Esmu izgudrojis jaunu ārstēšanas 

metodi. Tā gan vēl tiek 
izmēģināta.

Tāpēc varētu būt riskanta. Vai jus piekritīsit pamēģināt, 
Daka kungs?

Šis īpašais eliksīrs ir apstarots ar 
gamma stariem! Tas rs ž M  
iedarbosies uz jūsu 1 

vielmaiņu! />oc

No šā brīža, tiklīdz jus pārņems dusmas,
jūs klusit zaļš un jums ___ _

paliks nelabi!

Tagad varat iet! Un 
mācieties kontrolēt 

dusmas! H — -
Mmm! Garšo 

pēc piparmetram!

Tāds pīlīšu pūtējs!
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Hrmm! Atkal kārtēja 
rūcošā lidmašīna! Un 

zināt ko? Es k|ustu tikpat 
nikns ka parasti!

—A Saprotu, ka 
s  dakterītis gribēja 

tikai labu! Bet neticu, 
ka kaut kāds kokteilītis 

var mainīt manu 
dzi|ako būtību!

Vai ārstēšana bija sekmīga? 
To mūsu neticīgais pīļtēviņš 

tūlīt pat noskaidros -
VRUMMMI

Nu un ko tu iesāksi? Nāc tik šurp!Vai tik tas nav mūsu ķertais pīļtēviņš?

Phe! Bezkaunīgais 
aunapiere ar savu 

sīko, izlaisto 
kranci!

Ak vai! Hik! Vēders lec ārā p a ^  
muti! Jūtos kā apreibis jūrnieks 

vētrā!

He, he! Mūc vien: 
memmesdēliņ!

Sliktas ziņas, tēvoci Donald! 
Televizors salūza! šoreiz 

pa īstam!

Zāles! Tās iedarbojas! 
Nekad mūžā neesmu juties 

tik nožēlojami!
^ M a n  vienalga! Es 
netaisos dusmoties!
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Mūsu eksperiments ir 
izdevies! Subjekts gatavs 

doties pasaulē! Jauns, 
*1 mierīgs pīļtēviņš!

-1 Tā nu man gāja! Sapratu, ka 
nav vērts dusmoties!

Ko? Kāda nekaunība!
Atlicis tikai izrakstīt 

rēķinu par maniem 
pakalpojumiem!

Prrr! Mani pārņem 
nelabumsl Bet dusmas., 

mani dedzina... karsts 
dusmu Izvirdums!

Gamma staru serumu nomāc 
kompleksās molekulārās izmaiņas! 

Tā iedarbība vairs nav 
kontrolējama!

Vai! Viņš ir niknāks 
nekā jebkad!

/  Paskatieties ^  
uz viņu! Tūlīt kaut 

kas notiks!

N-neticu savām acīm! 
Viņš aug!

PRRRRR!

9



/  Vaidieniņ! Jūsu v T  
zāles izraisīja 

pretēju efektu, dakter!
Svētā debestiņ!

Pīles šķēliens!

Cik šausmīgi! Ko lai -----
mēs iesākam? X  Nezinu. DBizj 

X  Tiešām nezinu.

Viņš iet prom! Viņš izārdīs visu 
-ļ Dakburgu!

Nu būs 
nepatikšanas!

10



® ( Vēē! Sīkie cilvēciņi baidās
V  no piles! Pīle dusmīga! >

Gluži ka Kingkongs! Tikai 
za|šl Un ne tik liels! Bēgam!AāāJīl

Briesmonis!

Mašīnas taurē luksoforu dē|! Pīle ienīst 
taurēšanu! Pīle visu nokārtos!

P rrrrl Sīkās mašīnītes vēl taurē! 
Taurē uz pīli! ____

Pīle viņiem paradīs!
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Lidmašīna 
tracina pīli!

Sīkā lidmašīnīte! 
Pārāk skala!

DAKBUR6AS
PARKS

Pīle visu 
nokārtos!
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Ar tādu enerģijas patēriņu Donaldam ievadītais gamma 
serums drīz izsīks! Tiklīdz beigsies dusmu izvirdums, 

viņš būs tas pats vecais, labais Donalds!

Sasodīts, kas tad tas? 
Tas lielais, pretīgais 
purns šķiet kaut kur 

„___ _ redzēts! ^

S liktais vīrs ar suni! 
Pīle ir nikna!

Parādīsim viņam, labi? Tūlit viņš redzēs! 
Ņem ciet, Rupjais!

RRR!

RRRRRRRR! līlk! Ja tā padomā -  labāk iesim mājās!

SMILK1

SMILK!
SMILK1

Nu nē, nekur jūs 
nespruksit! Ejiet vien 
ar viņu aprunāties!

Ak vai! Tur nāk tēvocis Donalds! 
Viņš metīsies jums virsū, dakter! , Un neaizmirstiet, 

ko mēs jums 
teicām!Pasaulīt! 

Man jāskrien uz 
laboratoriju!
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To visu izdariju es? Svētā pasaulīt! 
Apsolu, ka vairs nekad mūžā neārdīšos!

S-s-skatieties! Tas ir mans rēķins! 
Atceraties? Tas pats, par kuru 

tik loti sadusmojaties! y —“

Esmu nedaudz apdullis! 
K-kas noticis pilsētai?

Hm...

Ka tevi deviņi pērkoni! 
Mums izdevās! Donalds 

sāk nomierināties!



Nākamajā dienā pilsētas mērs un 
domes vīri pārvarējuši balles - Vai! Es to nevaru atļauties! 

Es pat nevaru dusmoties, 
jo apsolīju būt mierīgs!

J  Daka kungs!
Atnesu jums 

rēķinu par pilsētai 
nodaritajiem 
zaudējumiem!

Kaunies! Vakar tu viņus visus 
pārbiedēji līdz nāvei! m

To zinām tikai mēs! Un tu! 
Bet viņiem nav ne 

jausmas, ka... J™ A

Serums vairs 
nedarbojas! Es atkal 

esmu tāds kā iepriekš! Hmm!

-----

P rrri Sīkie cilvēciņi 
padara pīli traku!

Ui! Aizmirsti to rēķinu! 
Skaties! Es to saplēšu!

Tēvocis Donalds 
apsolīja vairs neārdīties! 
Bet neliels teātris nenāks 

par sliktu!
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M IKIJS
KĀ TEIKSI!

Pavārgrāmatā rakstīts, 
ka tagad jāpievieno 
svaigas ogas, bet...

D 2004091

»veiks, Mikij! Esi aizņemts?Sasodītais 
durvju zvans!tā jau domāju -  viņi 

atnākuši agrāk! Doktor Atom! 
Patiesībā jā, esmu 

gan aizņemts! .
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Nāc iekšā, Robo! Kā teiksi!
To es redzu! Tāpēc 

tev vajadzētu 
priecāties, ka 

esmu te!

\tom , man tagad 
[iešām nav laika!

Skaisti! Robo, paņem lupatu un notīri leti, galdu, plīti un 
katlu! Kad būsi to izdarījis, izmazgā lupatu!

Kā teiksi!

Viņu sauc 
R-O-1-2, 

īsāk -  Robo!

Man nav laika viņu izmēģināt! 
Vai tu man nepalīdzētu?

Vēlāk atnākšu viņam paka|! Atceries, 
viņam jadod |oti tiešas pavēles!

Bet protams!!! Ņemšu vēra! 
Visu labu, Atom!
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Aāāūūū!
Izbeidz!

Tu esi izmazgājis lupatu, Robo! 
Tagad to pašu izdari ar mani!

Kā teiksi!

Brrr! Viņš tiešām izdarīja 
to pašu! Jābūt uzmanīgākam 
_______ ar pavēlēm!

Kā teiksSeko man, Robo! 
Man apnika darboties 

pa virtuvi! ,

Nopļauj mauriņu, Robo! 
Cerams, ka tas tev 

izdosies!

Kā teiksi!

Hmmm!
Cik labs robots! 
Viņš māk spēlēt 

spēles?

Es tikmēr nedaudz 
atvilkšu elpu!
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Protams! Viņš māk visu!

Ei. Robo!

Bet protams -  es '  
taču nepateicu, kurš no 

mums bus zirgs! .
Beidz! Rāpies 
nost, Robo!

Kā teiksi!

Kā teiksi!Rrrrr! Kaut tie 
cilvēki mani 
neredzetu!
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Ee -  nedari viņiem pāri, Robo! 
Vienkārši... noliec kaut ko 

starp mums, lai viņi 
nevarētu mani redzēt!

Kā teiksi!

Labi, pats gribēju!

Bet nu jau pietiks! 
Izbeidz, Robo!

Aizmirsu to pateikt 
mikrofonā! Vaiii!

Beidz, Robo! Apstājies! 
Lūdzu, izbeidz!Robo! Tu mani 

dzirdi? Nav jēgas!
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Piezvanīšu Atomam! 
Viņš zinās, ko darīt!

T-telefons nedarbojas! Robo 
pārrāvis vadus, nākdams iekšā!

Bus vien pašam jāskrien 
pie Atoma!

Laid mani va|ā, 
lielais...

,  /  Ā, skaidrs! Centies 
\  panākt, lai es nešķērsoju 

barjeru, kas šķir mani 
no novērotājiem!

21



Hm! Šķiet. Mikijs izmantojis Robo, 
lai pārbūvētu māju... bet nez kāpēc 

Robo apstajies darba vidū?

šī deta|u kaudzīte 
šķiet kaut kur redzēta!

Mikij? Kur tu 
atradi... Hmm! Mikijs ir pazudis! Un es 

cerēju, ka viņš man pastāstīs 
par Robo izmēģinājumiem!

Atnākšu vēlāk!
Ja vien es varētu uzzināt, 

ka Robo darbojas!

Kā teiksi)

Te būs mana atskaite 
Atom... mēģini vēlreiz
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Z Z Z Z Z Z Z Z Z

zzzz
D O N IJS 
DAKS

MĒNESSĒRDZĪGAIS * 22?

Donijs sācis 
miegā staigāt!
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Viņš palīdz jums. viņš visu dar', 
Dnz jūs redzēsit, ko viņš vari

‘...jo pēdējās nedējās esmu sastrādājis daudz 
nepatikšanu! Es gan nebiju pie tā vainīgs, bet 

kaimiņi bija traki dusmīgi!...”

un vecmāmiņa teica -  ja neuzvedīšos labi un nebūšu 
paklausīgs, nevarēšu skatīties “ Dzelzs vīru"!
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Donijs loti cenšas būt labs, 
taču tas ir pretdabiski!

Tāpēc, tiklīdz viņš 
aizmieg, virsroku ņem 

zemapziņa...”

Bet atcerieties vienu, 
Pleznītes kundze -  

mēnessērdzīgos nedrīkst 
pēkšņi uzmodināt!

Iesaku jums pa nakti aizslēgt Donija istabu, 
lai viņš netiek ārā! Viņam jāpārdzīvo 

^--------------------------------------  šis posms!

Vēlāk, netālā 
ēstuvē-

Kas viņiem kaiš? , tā ir da|a no "Mēs 
neciešam Doniju 
Daku" kluba!

Šodien Donijs ar savu nolādēto kaķeni sašķaidīja 
manas vislielākās jebkad noķertās zivs 

ģipša skulptūru!

Tas vēl ir sīkums! Kamēr es peldējos, 
tie sīkie pie upes spēlēļa 
“mazos ķīmiķus” !
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Ziniet, dažreiz Donijs var 
uzvesties tīri labi!

...un dakteris teica, ka 
mēnessērdzīgos 

nedrīkst modināt!

a vien es zinātu, ka nelaist 
iņu sev tuvumā! r \  ~ZļT

Oho! Donijs labi uzvedas! 
Diez kāds viņš ir miegā?

Tajā vakarā Ar labunakti, dārgumiņ! 
Aizslēgšu durvis, kā 

dakteris lika! Ja kaut ko 
gribēsi, būšu tepat 

blakus!

<ā skaists sapnis!

Vāāā! Līdz rītam, 
vecmāmiņ!

Hrmm!? Kapteinis Mīļonis aši grib steigt, 
Palīdzēt cilvēkiem nevar vien 

beigt... «

___J Dam-da-dam- 
dam... Mī/oņa 

dziesmu dziediet!

...talkā iet visiem 
resgaļiem maziem, 

kaimiņi mīļie bēdas lai 
nezina!
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Kungs, kaut zaļš esat, * 
nebēdājiet nenieka! 

Pagaidiet, redzēsit -  daudz i  
* jums būs prieka! $

Donijs staigā miegā! Viņš paķēra slotu 
un sāka slaucīt istabu!

Dārgais, 
kas te 

notiek?
Jūs esat tik jauki un brīnišķi 

ļaudis!

Vajadzētu piezvanīt vecmāmiņai Plez. 
uz kurieni viņš aizskrēja?Paskat, kā viņš 

skraida! Viņš ir tik 
uzjautrinošs!

Bet es 
vakar visu 
izslaucīju... Darbiņš beigts, 

Paliec sveiks!
' Mil-Mīl- 
Miļoņa /audis! 

Hihil

Dakteris teica, ka viņu nedrīkst 
modināt! Viņš jau skrien prom! 

Labāku logu mazgāšanu pa miegan 
l  neesmu redzējis!

, Mazais ^ 
nabadziņš! 

Vai mums ne
vajadzētu viņu 

pamodināt?

Kapteinim Mīļonim 
darbs ir  smags, 

tāpēc jau visiem šķiet 
esmu tik labs!

Viņš domā, ka 
mazgā logus!

Vēlāk

Drīz vien 
Zaļknābja kunga 

dārzā -

Beidzot viņam nosēdās 
baterijas! Aiznesīsim 
mazo nabadziņu uz 

__māiām!

Cik brīnišķīgi! Viņš dzied 
serenādes manām rozēm!

Bija ko paskatīties 
vai ne?
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Pēc pāris 
lienām runas 
zplatijušās -

Tu izskaties 
apslimis, 

Donij!

Ei, Mīļoni! Atnāc kādu nakti pie 
mums! Mums priekš tevis 

/  [ ir daudz darbiņu!

Neaizmirsti, es nofotografēju, 
kā tu lēkāji apkārt kā muļķis!

Vecmāmiņa aizslēdza 
durvis, bet "Mīļonis” 
atmūķēja atslēgu...

Ak vai! Sūklis atkal sauss!Pagājšnakt ne aci neaizvēru! Ja mana zemapziņa 
tā darbojas, labāk palieku nomodā!

N edrīkstu aizmigt! 
> Nedrīkstu aizmigt! 

Ne... Z  Z  Z...

Tīk skaista skolotāja pūlēties 
nedrīkst!Nē, nē! Tā 

nedrīkst!

1 - 1 .- s jg p» ^

$  Gandrīz kā Misija, kas nozagusi manu sirdi!Gudro skolotāj, tu esi apburoša, vai dzirdi?

Ai, tas ir |oti... jauki 
no tavas puses.

VAAHAA
haai
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VAAAl HAl HAl HAl Vēlāk -  Nemoki
-------------- mani -  stāsti

visu, ka bija!

Tu atzinies, ka jūti 
kaut ko šausmīgu 

pret Misiju Vatsoni.

Kapteinis Mī|onis 
samīlējies Misijā 

Vatsonē!

Nu ja! Mana dzive ir galā! Ko lai es iesāku, 
- t ------:------ ------- 1 Bārnij? ...ka Mīlonis parādās 

tāpēc, ka visu dienu 
centies būt...

...pārāk labs? 
Man ir plāns! Tev 
vajadzēs tikai... 

šušš...
Vai tad dakteris neteica, ka 
mēnessērdzīgos nedrīkst 

modināt un... s-*

Nākamajā 
nakti-

Ka -  kas notiek, dārgais?

Donijs vairs

1̂/1 nav Mii°nis! 
J t C ļ  Viņš mētā

1 raķetes!

Drfz vien daktera Man ir bail pamosties svešā 
kabinetā -  vietā, dakter! Lūdzu,

________ pasakiet Y  H  V
^  visiem, ka es \
esmu mēnessērdzīgs un, lai ko es 

darītu, mani nedrīkst modināt!
Varbūt man vajadzētu nēsāt līdzi /

brīdinājumu? J . v

Jā, es tevi 
saprotu...

Priekš aizmiguša cilvēka 
viņš diezgan labi mērķē!

Manas 
rozes! NēKas rakstīts uz tās 

zīmes viņam kaklā? 
“ Mēnessērdzīgais"?

36



Vēl ne! Kāpēc gan iekulties nepatikšanās, 
ja ar uzrakstu varu staigāt nesodīts?

...viņš ir vēl briesmīgāks nekā nomodā! Un, 
būdams mēnessērdzīgs, viņš ir nepieskaitāms!

Ja nedrīkstam viņu modināt, 
ko tad mums darit, dakter?

Izskatās, ka pilsētai 
pāri būtu gājis 

tornado!

Ceru, ka 
neliksiet man visu 

nokārtot? Man 
no viņa bail! Ā

āc pāris 
lēnām - Palidzēja gan! Man 

pateica, lai tik |oti 
—j  necenšos būt 

(  labs!

Nu, izlikšanās par 
mēnessērdzīgu ļaundari 
palīdzēja? ---------- [

..pārlieka cenšanās būt 
labam izraisījusi 

traucējumus šajā daļā!

Vecmāmiņa Pleznīte lika Donijam labi 
uzvesties! Tāpēc

...tagad mēs visi zinām,
ne?ko darit vai

Laikam jau "Dzelzs 
vīra" noskatīšanās ari 
palīdzēja! Vai tagad 
metīsi ārā uzrakstu?

Un dakterim izrādījās 
taisniba! Kopš vairs 
necenšos būt labs, 

neesmu ne reizi
miegā staigājis!

Pilsētas domē 
tiek sasaukta 
cārtas sapulce -
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Tā ir par ganu zēnu, kuram patika 
saukt “vilks nāk!” , lai redzētu, 

ka ciema ļaudis skrien glābt savas 
aitas -  pat tad. kad vilka nebija! VāāāJ

Nu un?
Garlaicīgi!
Garlaicīgi!

Tās domātas 
bērniem!

| D 2004-2?

Tad kadu dienu vilks atnāca, bet neviens zēnam 
vairs neticēja! Un vilks aiznesa visas aitas!

Nav gan garlaicīgi, draugi! 
Šī īsā pasaciņa padaris mūs 

stāvus bagātus!

Klausieties, dārgie brālīši Suņapuikas! 
Te ir lieliska pasaka ar nosaukumu "Zēns, 

kurš sauca vilku” !

Pasaka? 
Pasakas ir 

galīgi garām!

Ši pasaka mums 
palīdzēs aplaupīt 
Dakburgas banku!

Ko?! Tā ir visdrošākā 
banka pasaulē!

SUŅAPUIKAS
VILTUS TRAUKSME

Viņš ir 
pavisam 
sajucis!
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mēs ieskrāpēsim 
•nažu skrambiņu 
inkas logā, policija 
jzreiz būs klāt! To 

taču zina visi!

Tieši tā! To viņi sola saviem 
klientiem!

Pārbaudīsim, vai viņi 
tur savus solījumus! Viņš tiešām ir 

sajucis!

iTo mēdz saukt par 
I Dakburgas 

cietoksni!

Esam klāt ■ 
Dakburgas 
banka!

Kāds ir tavs spīdošais 
plāns?

Mums 
vajadzēs tikai 
šo dimanta 

stikla griezēju!

WRGAS B A H M

0 <  /  Lieliski! Pa to mēs 
Avarēsim izlīst visi reizē! Ak vai! Signalizācija ieslēdzās!3tiks ar mazu 

:aurumiņu!

Tā jau es domāju!

Jā. poliči tūlīt pat ir klāt! 
Izrādās, ka tā ir taisnība!

Slepjamies aiz 
krūmiem! Mums

paveicās!

Esi to pierādījis! 
Apsveicu!
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Viņi noteikti pārbijās 
līdz nāvei un aizbēga, 

kad izdzirdēja 
signalizāciju!

Acīmredzot 
laupīšanas 

mēģinājums -  ar 
stikla griezēju!

Ha, ha! 
Amatieri!

Katram 
gadījumam -  

atstāsim 
apsardzi līdz 

ritam!

Viņi tiešām iedomājās, ka 
varēs aplaupīt “ Dakburgas 

cietoksni" ar stikla griezēju?

Un kāds nākamais 
solis tavā grandiozajā 

plānā?
Brauksim
mājās!

Brauksim, brālīši! Laiks pildīt otro bankas 
______________ aplaupīšanas plāna punktu!

Nu beidziet! 
Kaut mazliet 

uzticieties man!

Bnnišķīga 
nakts! 

Apburoši 
mirkli mūsu 

karjera!

Nākamā nakts

Hrmm! Tu šovakar 
varētu izdomāt 
kaut ko labāku!

Pie
bankas

šoreiz paņēmi 1 
līdzi’spridzekļus?

Vēl ir par agru!
Pagaidām 

paņēmu līdzi...

...savu veco, 
uzticamo stikla 

griezēju!
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Izskatās, ka atkal 
uzdarbojušies mūsu 

vakardienas stiklu griezēji!

Varbūt viņi ir ne 
tikai amatieri, 
bet arī pilnīgi 

cietpauri!

Nākamās desmit naktis 
Suņapuikas atkārto dīvaino 

rituālu pie Dakburgas bankas.

Mes tikai sakam! Pacietieties, mī|ie brālīši. 
__ r  mes k|Usim bagāti!>at policisti par mums 

smejas! Kad mēs (  
izbeigsim šo j 

stulbumu?

Stikls sagriezts! Signalizāciji 
strādā! Tagad slēpsimies 

krūmos! _

...un vēl 
desmit 
naktis -

Dīvaini! Pagājušas jau septiņas minūtes, 
bet poliči vēl nav klāt!

Kā
vienmēr!

Brālīši, šī būs 
mūsu nakts!
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Tikai ne to! Atkal 
Dakburgas bankas 

signalizācijā!
Jau trīspadsmito 
nakti pēc kārtas!

Tajā pašā laikā 
policijas iecirknī •

DAKBURGAS DIENVIDU 
IECIRKNIS

Kaut kāds āksts par mums ņirgājas -  katru vakaru 
izgriež mazu caurumiņu logā!

Kerij! Makij! Jūs nebrauksit 
paskatīties?

Ai, šef! Jūs taču 
zināt, ka tur 
neviena nav!

Varbūt, ja neaizbrauksim, 
viņam apniks ākstīties!

Hm, jums varētu būt 
taisnība! Mēs nedrīkstam 
tērēt resursus tādu 

muļķību dē|!

Turklāt šovakar pa 
televizoru rāda 

Izmeklētāju 
Mulderu! Tas ir 

visu laiku labākais 
poliču seriāls!

■ k* !

Sapratu, 176 -  671! Nav 
slikta doma! Agrāk vai ve 
lāk viņiem butu apnikusi 

musu māži

<- W
Ie

^  •
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Laipni lūgti uz mana 
kuģa, puiši!
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Protams
Biezajā!

Mēs varētu pāris nakšu pavadīt ārpus 
mājas! Un, protams, patērēt naudiņu!

Ha, ha! Lieliski! 
Tagad mes to 

varam atļauties!

PIE
BIEZĀ

Ee... protams, bet, 
k lūdzu, atcerie- i 
Itie s . ka labākajosļ 

numuros nedrīkst 
smēķēt!

Un saujiņu labāko 
cigāru!

Dodiet mums vislabāko un 
vissmalkāko numuru, labo 

^  cilvēk!
Klausos!

šis ir visīstākais 
iemesls svinībām! 
Gribat cigārus?

Es jums 
iedošu uguni 

kungs! 
He-he!!

Nav slikti! Nemaz 
nav slikti!

Droši vien apkalpotāji! 
Es atvēršu! Es atvēršu!

Paskaitīsim
naudiņu!

DAKBURGAS
BANKA
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leslegusies jūsu 
dūmu signa- 

- 7  a lizàcija!

Khe! Tfu! Jus, eze|i, te nav 
nekada ugunsgrēka! Atvainojiet, bet 

signalizācija... ei! 
Kas te notiek?

Kur ir uguns?

Pieskatiet, lai 
neaizbēg, es izsaukšu 

policiju!

Tonnām naudas un 
Dakburgas bankas maisi!

Domāju, ka esam atraduši 
bankas zagļus!

MKBUR6AS
BAN KA

Ai, cik labi! ledosi man uz bridi?Jn Suņapui- 
kas nokļuva 
cietumā -

Vismaz man atlava ņemt 
līdzi pasaku grāmatu! Protams! 

Nezināju, ka tev 
| patīk pasakas!

Vai! Au! Stāstam bija 
jābeidzas citādi!

Nepatīk gan! Bet šis ir vislabākais 
izmērs, lai sašķaidītu tavu lielo, 

^  dumjo pauri!
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f A tkal jau n i
P ē d ē ja is  š ā v ie n s  \ k o m i k s i !
Donalds kopā ar koleģiem no margarīna —  -— — ^  

fabrikas dodas uz kolektīva saliedēšanas nometni.

Pirmais grupas uzdevums ir peintbols -  šaudīšanās ar krāsām 

: mežā. Donalds izrādās dzimis komandieris, tāpēc tiek iecelts 

par galveno. Musu pīļtēviņš drosmīgi vada karaspēku nežēlīgā 

kaujā. Krāsas šķīst, un Donalda komanda ir pārliecinošā vadībā 

' līdz brīdim, kad Donalds izgāžas kā vēl nekad... I


