




Dakburgas Margarīna fabrikas 
darbinieki dodas izbraukumā -

Domāju, ka nevienam nav jāatgadina, ka dodamies uz intensīvo, 
kolektīva saliedēšanas kursu Rupjinieka nometne.

DONALDS DAKS
PĒD ĒJA IS ŠĀVIENS

Sasodīts un velreiz sasodīts! 
Neciešu tādus pasakumus!

Pazūdiet! Āmijs 
nedos ceļu tādam 

niecībām!

Pavācies malā! Mums 
jāieklaujas grafikā!

Lauku ce|i ir īsta sodība 
Aiz katra stūra kāds 
riebīgs pārsteigums.

Taisnība vien i r -

tS J

Tulkojusi Eva Jansone



Svētā debess!Kādas
problēmiņas?

Tas taču Ārnijs Svaknēģeris!

Oooo! 
Sveiks, čomiņ!

Tūlīt pat apgriezīšos, 
kungs! Kāds pagodi

nājums dot ceļu tik 
svarīgiem ļaudīm! -r-

Nomierinieties, puiši! Atcerieties, mēs 
apgūstam kolektīva saliedēšanu!

Tu taču neteiksi, ka tic i visām tam  ielas lape|u 
muļķībām! Protams, viņš izmanto kaskadierus!

Tas pat mu|ķim skaidrs!
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Izskatas, ka nebūsim vieni!

šodien kolektīva salie
dēšanas vārdā dosimies 

spēlēt peintbolu! Tā ir 
>militārās stratēģijas spele.ļ 

kurā divas komandas 
šaudās ar ieročiem, kas 
piepildīti ar dzeltenu tinti! 

Centieties būt viltīgāki par 
pretiniekiem!

Tiklīdz jūs apšļakstīs, jūs 
tiksit izslēgti no spēles! 

Lai jūs nešmauktos, 
daru zināmu, ka tintes 

pēdas var notīrīt tikai 
pēc 48 stundām!
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Ho, ho! Tas būs 
īsts slaktiņš!

"Piesedz aizmuguri, Donald!"... Hrrrr! Boss 
laikam domā. ka es esmu vispakļāvīgākais!

Ei! Tā pīle tikko izgaisa!Kāds cenšas mani
> ielenkt! Nu ko, viņi 

izvēlējās nepareizo pīli!

Laikam aizlaidās!

Aizlaidos? Es?! 
Nepieveicamais 
„ Donalds?

V  Aāāāāā! Es esmu beigts!
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Iesaku apvest 
ap stūri pretinieku un 

uzkāpt klintī no rietumu 
_  puses!

Acīmredzot tu nemaz 
neesi tik  nespejigs. kā 
domāju! Kā tu vērtē 

situāciju? _

Skaidri redzams, ka 
mēs nonāksim 

, tieši slazdā!

Laba doma, Donald, bet tajā 
klintī nemaz nevar uzkāpt! Un 
virves ir pārāk smagas, lai mēs 

tās uzmestu augšā!

Nu beidziet, mes taču neļausim 
kaut kādam sīkam akmens < 

gabaliņam izjaukt mūsu 
------ _______ plānus!______ jn  /

Nomērķējam.
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Tagad nofiksēšu virvi! 
Tā. uzmanigi...

-------------

Vai kāds kaut ko teica par t 
* nepieveicamām klintīm? 

Siks kurmja rakums!

Klusu, kareivji! Donalds teica, ka 
tūlīt pieveiksim ienaidniekus!

Viņi ir tepat blakus! 
Nešaujiet, kamēr 

nebūsit viņus kārtīgi 
_ ieraudzījuši! m

Ail Negaidīts uzbrukums! Palīgā!



Esmu pārliecināts, ka ){ bqs jārikojas strauji,
► ienaidnieki pārgrupēsies y  |a j būtu soli priekšā! 
un mēģinās mūs p ā rs te ig t^  

rg-, nesagatavotus! m

Kāpēc pēkšņi Donalds pieņem visus 
lēmumus? Es domāju, ka šis ir 

kolektīva saliedēšanas 
pasākums!

Ta turpini. pi|teviņ! Tev nāksies 
pamest uzņēmuma padibenes 
un uzkāpt pa karjeras kapnem 

līdz pašam augstākajam 4 
amatam! —

Vieni ir dzimuši, lai 
vadītu, citi -  lai 

pakļautos! r
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Més atkal apiesim apkārt un 
> pārsteigsim viņus no otras

“ ...atklājuši savu atrašanās vietu! 
Paskatieties uz vārnām!”

Ne tik strauji, 
priekšniek! 
Frontālais 

uzbrukums būtu

Gribat saderēt? š ie  būs 
mūsu desantkuteri!

\  Mēs nekad mūžā netiksim 
pari upei, Donald!



Drīzāk mēs tū līt pat būsim 
noslikuši! Trakais pīļtēviņš!

Mums nav par ko uztraukties! Es parbaudiju karti -  
te nav ne krāču, ne

Vai dieniņ, mazulīši! Vai tad 
es neteicu, ka mēs būsim 

nepārspējami? ____

Var jau būt! Bet straume ir tik strauja, ka 
tā mūs nenormālā ātrumā nes uz priekšu!

Tagad sadalīsimies uz pusēm un uzbruksim 
no aizmugures! Viņi neko pat nenojautīs!
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. Tagad klusu... Mēs taču negribam 
palaist garām pārsteiguma 

momentu!
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Ak tad izgāzāties?
Kādas krāsas 

zilumiem tu  dod 
priekšroku, ī \  

pijknābi?

Aāāāīīīl

Varētu jau film ēt tā lāk... bet tik  atbaidoša 
cietsirdība nekad neizietu kontroli!

Am! Vāāāāā!

Lai dzīvo varoņi -  
uzvarētāji! He, he!

Kautiņu ainām 
Amijam nav 

vajadzīgs 
kaskadieris!

Jūs esat pārāk nožēlojami- 
lai jūsu dē| izšķiestu tinti! 

S  Tad nevarētu redzēt 
jūsu skaistos 

zilumus!

Apžēlojies! Es ne 
nedomāju, ka tu 

slikts aktieris!

nemaz
esi
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Jūs taču neesat viņu 
atlaidis, vai ne?

Kur Donalds, priekšniek?

Mēs gribējām 
paskatīties, kā 
__ viņš aiziet!

Nākamajā dienā -

Atlaist? Tādu avantūristu kā 
Donalds?

Nāciet,
paskatieties!

Atceraties, ko es 
viņam solīju?

Donalds ir pametis 
uzņēmuma padibenes 

un uzkāpis līdz 
"augstākajam”

- i  amatam! r

Sasodīts, sasodīts < 
un vēlreiz sasodīts!
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DONALDS DAKS
SPINAKOLLI

Bērni būs ka traki uz Spinakolli! 
Un vecākiem nāksies 

patukšot maciņus!
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Bēdziet! Glābieties!Aha! Lielveikals!

Nemūžam neesmu redzējusi 
nevienu, kuram tik  loti 

garšotu dārzeņi!

Nomierinies!Spinakolli ir no spinātiem 
un broko|iem! Kur tas ir?
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Ceru, ka tavs jaunais 
pretdžingls iedarbosies.

Aizsledziet visus vārtus! 
Fabrikai uzglūn viens trakais!

Protams,
iedarbosies!

Neviens nenostāsies 
starp mani un manu..

Bet pirms tas 
atskanējis...

Laiks pretdžinglam!

Spinakolli! Kas ir Spinakolli?

Kāda
starpiba?

Lielisks sižets!
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DONALDS
DAKS

KURŠ
LABĀK?



TĒVOCIS
KNAPS

PLĀNOTS
SAJUKUM S

cm a

Kas tas ir? ļ f l  Elektroniskais plānotājs! Tajā 
J  V ierakstītas jūsu svarīgākās 

tikšanās un adreses! ^

Te ir jūsu šīsdienas darbu 
saraksts! Tam pat ir 

atgādinājuma signāls!

Tiešam?
Parādi!
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'  Paskatīsimies, kas rakstīts 
sarakstā... “ N opirkt raktuves no 
l  T. Kurmja Piejūras kvartālā!” .

Pārāk lieli sastrēgumi! 
^  Braukšu pa 
T T v  apvedceļu! >

Ko? Atgādinājuma 
_  signāls! __

Ta jau ir labāk! 
Ietaupīšu laiku!

Te nu es esmu -  sēžu tuksneša vidū!
Labi, ka man ir mobilais telefons!

. Piezvanīšu autoservisam! .



Jau pirm s trim  stundām izsaucu 
palīdzību! Pateicoties tev, esmu 
ļ  nokavējis tikšanos! Aizved 

^  V mani uz Rietumkrasta 
— i viesnīcu!

Sveiks, tēvocīt! 
Vèro dabu? '

Tu neesi vienīgais, kuram 
šodien saplīsusi mašina! Uz 

kurieni man jābrauc?

Manā plānotāja 
rakstīts, ka uz Piepil- 
sētas kvartālu, Karātu 

bulvāri 24!

Tā nav jūsu darīšana! Labāk 
pasakiet, kas šodien ēdienkartē! 
^  Esmu izbadējies! ____-

Pagaidiet! Atnesiet man telefo
nu! Es savu aizmirsu mašīnā! 
Šodien palaidu garām vienu 

^ t ik š a n o s , gribu to  p ā rc e lt^ ^
Pasaulīt! Kāds 

nepieklājīgs 
c K  lem pis! ~

Varat aizm irst 
par manām alvas 

raktuvēm!

Visu laiku 
aizņemts!

f  Nu tad ieiešu d u š ā !'  
Ceru, ka manā istabā 
V ir duša? /

Tūlit iemācīšu 
uzvesties tam 

pārbagatajam  
rūgum podam ..
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Kas par dieniņu! Par laimi, 
mašīna ir salabota! Varu braukt 
f>>> _  mājās!

Vācies prom! 
Atrodi citu  vietu, 
.  kur dzīvot!

AU! ^
Nav brīnums, ka 

te neviens negrib 
k  apmesties! ^

To es saucu par 
viesnīcu! Var redzēt 

jau pa gabalu!
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Prrrr! Vispirms lietus 
samērcēja manu rīta avīzi! 
Pēc tam nosprūda kanali- 
' zācija! Un tagad kaimiņu 

iesniegtās sūdzibas dē|
.  man jāgrābj zā liens ļ_^

Kas vēl šajā 
šaušaltgaja dienā 

varētu notikt? 
Šņurk! Brrr!

BRĀLĒNS KLUDRIĶIS
DUSMU MENEDŽMENTS
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Vai tu, lūdzu, 
nepalaistu 
va|â manu

r k a k l u ? ^

Saskaiti šos šķīvjus, Donald! ...če tri... hmm! 
Patiesībā jūtos daudz 
^  labāk! ___ -Prmr! Viens, 

d iv i... trīs..

Esmu lasijis daudzu izcilu autoru 
darbus, bet Gausis Mieramika 

tiešām ir izcils! Tik labam 
__ ekspertam var uzticēties!

Jā, var jau būt!
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Péèôééèèkàl Pèkpèkpèkpêklü

Darbini iztēli, 
Donald!

Nelīdz? Saskaiti olas 
ligzdiņā!

Prrrrr! Hrrrm!

Pèèèèèêékèl Pêkpôkpôkpèklll

Labi! Trešais paškontroles 
paņēmiens! Ieelpo loti lēni 

un dziļi!

Turpini ieelpot
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Izdevās! Tu atkal esi 
pavisam mierīgs!

Es... esmu pārāk 
noguris, lai tevi 

žņaugtu...

9

Kur ir saimnieci' 
bas preču 
veikals? )

Jā! Tur šodien ir 
krāsu atlikum u 
izpārdošana!

Tev jātiek cauri šim  pūlim un 
jānopērk piecas bundžas krāsas, 
kas maksā mazāk par dolāru! Un 

s. tu  nedrīksti zaudēt pacietību!.

Uz
priekšu!

Ummm!

r
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Jā, ko gribat? Mans S linkum inš nekad tā 
nedarītu! Vai ne, mīļumiņ?

Kundzīt, jusu kaķis 
ārdās pa maniem 

atkritumiem! Es būtu 
pateicīgs, ja jūs viņu- 
turētu pa gabalu no 

s jn a n a  īpašuma! ^

Nakamreiz, kad 
ieradīsies tas 
plušķis. bušu 

kaujas gataviba..

Dabūšu tādus 
pierādijumus, 
ko neapgāzīs 
neviena tiesa!

Tā, pie kā es 
►  paliku? Ak, 

jā. gatavoju 
Jaunputnu piles 

•n.  gaumē!

Un kamēr mans cālis kjūs zeltaini 
sulīgs, baudīšu zilā ekrana 

lāsumaino spīdumu!
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Pēk! Pavisam 
aizmirsu par 

zaglīgo plušķi!

Es viņai 
parādīšu 

neapgāžamus' 
pierādījumus... 
^  Au!

Āāāāāāāā1

Tas nu gan ir 
viens varenciets 

ozols!

*

♦

42



Jābūt taču veidam, kā tik t 
galā ar to  nodevīgo kaķi...

...tika i īsti nevaru 
iedomāties, kā!

lešu atpakaļ 
pie zilā ekrāna! 

Varbūt tas mani 
iedvesmos!

Ai, džungļu pavēlnieks Tarznieks! Kā es mīlu 
" ----------1 vecas, melnbaltās filmas! f

Oho! Diez vai Tarznieks 
tiks prom?Aii! Tarznieks 

iekritis tīklos!

Liels paldies 
ģeniālajiem režisoriem 

un scenāristiem!

Protams, tiks... bet 
vecais, labais Tarznieks 

man pameta spožu ideju!
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...kad tas tiks parauts,( 
mans m iskastes kaķu ‘ 

slazds uzlidos tieši 
' “V virsū negantniekam!

Vispirms uzstādīšu slazda striķi 
. kas pagatavots no gandrīz 

neredzamas makšķerauklas...



...a r lielāko prieku 
atlīdzināšu par cà|a 

cepeti!

Tas nebija parasts ca|a cepetis! 
Tas bija gastronom ijas šedevrs!o a k b u r g a s

SUMŅIJ»

Labāk uzlieciet tam 
zvēram uzpurni un 
turiet pie saitītes! 
Citādi iesūdzēšu * 

jūs tiesa!
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[BÜIE NUj TrARBA*

Bebru t r a k u m s
Knaps Makdaks beidzot atradis pircēju kādai pilij, 

ko sen atpakaļ iegādājies no veca bagatnieka. Taču 

pils ir tik  briesmīgā stāvokli, ka bez remonta neiztikt. Tāpēc 

Donalds un viņa masasdēli tiek norīkoti piespiedu darfcos. 

Izrādās, ka pili iemitinājies spītīgs bebru mazulis, kurš ne par 

ko ne|auj mūsu draugiem rīkoties. Tāpēc remonts pārvēršas 

par trakām bebru medībām. Ko par to teiks vecais Knaps?

Atkal jauni 
komiksi!


