




DONALDS DAKS
AKM ENSKRAUJAS KLINTS

...jūru jūras! Gluži kā vecie, 
skarbie juras vilki! Tos pat nevar 

salidzinat ar mūsdienu s
------ -7  m ikst- >

V (  miešiem!

Vecajiem vilkiem 
talajos ceļojumos bija 

jaizlidzas tikai ar savām 
^  prasmēm un drosmi!

Tulkojusi Eva Jansone
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Debestiņ, kā man N 
patīk skatīties uz 

Cietsmaiža saskābušo 
ģīmi! ^

Vai jums nevajadzētu vadīt jahtu, 
Cietsmaiža kungs? Izskatās, ka vējš 

nedaudz pieņēmies spēkā! a

Lai nu ko, bet strādāt 
jau nu es netaisos!

f  Neuztraucies, draudziņ, mana '  
veiksme aizvedis mūs līdz Akmens- 

kraujas klintij! Un turklāt -  labu 
V. gabalu priekša nabaga y  

brālēnam Donaldam!

Nē, tas izklausas 
pēc darba!
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“ ...ja  viņš vispār 
sasniegs salu!" ,

Labāk '  
pagriezīšu to  rīku 

nedaudz 
-^ a tp a k a ļ!

KLIKT!

Ha! Tieši tas, 
kas vajadzīgs!

Aāāāāīīīl

Visu labu, 
Lielā rīkle” ! 
Tiksimies 
zoodārzā!

Varētu pat teikt, ka es 
esmu nepieveicams!

Drīz vajadzētu 
parādīties klintij!
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.Akmens-
kraujas
klints!"

f  Cietsmaiža kungs! Es tom ēr 
. dom āju, ka jums vajadzētu 

ķerties pie stūres!

...ceru, ka jum s i r T 
taisnība, Cietsmaiža 

kungs! A

Nebaidieties! Kopā 
ar mani jūs esat 
pilnīga drošibā!

Aāaa! Tas sasodītais 
slēdzis kustas tikai uz 

priekšu!

Vee! Man ir nelabi! ’ 
Pagriezīšu vēl nedaudz 
, atpakaļ! j
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Izskatās, ka jusu brālēna sā|ās 
miesas te piem etas pirms jums,
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Hik! Es jau gadiem ilgi strīdos 
> ar saviem kaimiņiem! TUlit 
pat iešu ārā un jauki pavadīšu 
laiku ar pirm o kaimiņu, kurš 

pagadīsies ce|ā! .

DONALDS DAKS
VESELĀ MIESĀ VESELS GARS

Atceresim ies Trudijas Trolles stāstu... 
Viņa vienmēr strīdējās ar visiem 
kaimiņiem, tāpēc tagad dzīvo 

viena un nesaprasta!

0«ļpMWL

Lieliski! Kravas mašīna! 
Man bus jauna kaimiņiene!
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Tieši ta! Un, tā kā tu  pret mani biji 
tik  mi|š, jauks un izpafidzīgs, 

es tev parādīšu, kāda ir 
mana ikdiena!
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Kā tad, Anna! Tapešu līmēšana 
ir mazākais, ko varu darīt

Vismaz 
tikmēr, kamēr 

strādājam, viņa 
mani nebaros 

un neliks 
trenēties!

r—— —— —

' Līmēsim tā!

Un tagad izbaudisim  skaisto, jauko un 
nepārspējamo mājas remontēšanas prieku
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Ai! Es uzvedos tāpat kā vecā 
nejēga, kuru rādijā pa televi

zoru! Un, par spīti savām 
divainibām, Anna gribēja 

tika i labu!.

Es esmu nožēlojams! Nevajadzēja kliegt! Kāpēc 
es uz viņu kliedzu? Uz viņu! Vajadzētu kaut kā 

atlīdzināt -
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Mmmmzzzrrrkt! BrrrktI

IflTk! Kāds ir sagrāvis, izpostījis un 
izdemolējis manu māju!

Cmukrgb!

Palīgā! Policija! Gribu ziņot par 
traku, briesmīgu noziedznieku!

Kur ir tas nelietis, kundze?

18



Jutos loti nejauki, tāpēc nolēmu 
salīmēt tev tapetes! Pēc tā,
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Diedzētas sēklas, putras un veseli graudi! Ilgmūžība, atdzimšana un 4 
sabiedribas iesaistīšana! j

Man izdevās! Anna ir pārņemta 
ar Kludriķi! Tagad viņa vairs 

mani netraucēs!

Nākamajā rītā
Nē! Lūdzu, sakiet, 
ka tas ir sapnis -

Mmmmmmm!

Anna, redzi, kā brālēnam Donaldam patīk! 
Paskaties, cik viņš satriecoši smaida!

Mēs ar Kludriķi tagad esam strauji un nevainojami 
draugi! Bet, lūdzu, nedomā, ka es tevi esmu 

-------- 1 aizmirsusi! '•mm

*>**+-■

? ---------------------------------------

Turpmāk mēs katru mi|u, 
jauku brītiņu pavadisim

triiatāl

20



D 88358

Mans treneris Arnolds Muskulgalva zina 
pilnīgi visu par muskuļu tonusa uzturēšanu! 

Turklāt viņš pats ir izcila fiziskaja formā!

Tev noteikti jāatnāk uz šāvakara 
nodarbibu! Ja trenēsies kopā ar 

Arnoldu, būsi nevainojamā 
formā!
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Kā tad, mikstmiesi! 
He. he!

Donald, dari kaut ko!

Eē... tu! Tūlīt 
pat nāc 

l atpakaļ!

UFFF!

Garnadzis 
čārlijs! Atkal 

niekojies, ko?

Aun, Muskulgalvas 
kungs! Tā tik ir dros

mīga un varonīga 
_______ rīcība!______

Un tu tūlīt 
pat atgriezīsies 

cietumā!

Es jum s ar lielāko prieku 
izpalīdzētu savā sporta zālē!

Un tu, Donald, labāk sāc treneties, lai 
varētu mani aizstāvēt! Ja ne. sākšu 

v satikties ar kādu, kurš to  spēj!

Labi! Sarunāts!

27



28



f Centies vairāk 
> izjust sitienu! 
Iedomājies kaut 
ko, ko nevari 

c iest... j

"

BRIKSJ
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Šņuk! Esmu 
zaudējis visu -  meiteni, 
pašcieņu... un gandriz 

^  ari savu galvu! ^

...vai ari uzkāpt mājas 
bēniņos, aizslēgt durvis un 

norīt atslēgu...

Varbūtm an vajadzētu 
iestāties Tibetas 

augstienes klosterī...

...vai braukt ar airu 
laivu uz Pēka-Pēka 

zemi...

Viņš vel ir sporta 
zāle?

Jā! Nevilksim 
garumā!

Saņemieties, puiši! Tikfīdz treniņš 
bUs beidzies, viņš vēlēsies, kaut , 

nekad nebūtu mani saticis! A

Ak. debestiņ! Tas tik ir kaut 
kas! Labāku atriebību pat 

es nevarētu izdomāt!
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Hik! Ja jau viņi uzbruks Arnoldam, 
^  viņi taču var nodarīt pāri arī 

_ ^ s .x  Deizijai! /

Vaidieniņ! šoreiz gz 
jāsauc policija!

Jūs būsit tikai pēc desmit 
minūtēm? Labi, centišos viņus 
v  aizturēt! ' Aiziet! 

Bezsmadzeņu 
kungs palicis 

. viens pats!

Labi, ga|as gabals! Nāc nu pie
— miesnieka!

Saņemiet,
aunapieres!

Skrien, Deizij! J  Te k|ūst pārāk
— ------ «̂ N karsts! ■&.
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Tūlīt tu redzēsi, kas notiek ar 
. p ī l ē m ,  kuras jaucas mūsuj  

darišanās!

Ķeriet viņu!

Viens gar zemi! 
Palikuši vēl tris!

He. he! Esi kādreiz 
dzirdējis par pī|u 

konserviem? Tūlīt 
.redzēsi, kā tas ir!

Rrr! Tūlīt tev būs beigas!
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M IKIJS
DĪVAINĪBU
MAGNĒTS

Es tev saku, Minnij! Es ilgu 
laiku meklēju neparastus 
piedzīvojumus! Bet tagad 
izskatās, ka piedzīvojumi 

meklē mani! Es esmu tāds 
kā dīvainību magnets!
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Protams! Kurš tad 
negribētu tik  interesantu 

darbinu?________

Ja tu tiešām esi "dīvainību magnēts", mēs 
tevi ņemam par gidu! Tu mūs aizvedīsi tur, 

kur notiek neparastas lietas! Tava klātbūtne 
piesaistīs jocīgus notikumus!

Esi ar mieru?

Kāpēc tad “dīvainību 
magnētam" pašam 
kaut kas jāmeklē?

Ko?! Es taču neteicu, ka 
zinu, kur notiks kaut kas 

dīvains -

Tāpēc, ka es neesmu 
ekstrasenss! Tu nāci 
palīdzēt vai ņirgāties?

Lieliski! Vēlāk piezvani 
mums, tad pateiksi, 
kur mums rit jābūt! >

Vāāā! Jā, Flopa kungs! Pi|aiņu klajumā un 
Harija ezerā! Domāju, mēs varētu ieraudzīt 

NLO un jūras mošķi! Tiksim ies rit! Vāāa!

moct&ms
LIETAS

PASAULĒJOCiC-AS 

U lf  AS A
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Es taču esmu īsts dīvainību 
magnēts! NLO un jūras mošķis! 
Tas viss nepilnas divās stundās!

Tu nedomā, ka tā varētu 
būt vienkārši sakritība?

Sakritība? Tu ta neteiktu, 
ja  pati savām acīm būtu 

to  redzējusi!

Labi, manu dīvaino jaukumiņ! 
Tu man varētu parādīt uzfilmēto 

video!

Laba doma! 
Kāpēc ne?

Es gribētu laika prognozes un 
adreses no tam vietām, uz kurām 

mēs rīt brauksim! Tas ir ļoti svarīgi, 
lai mēs varētu paņemt līdzi 

isto aprīkojumu!
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Noteikti nofilmējiet manu 
profilu, puiši!

Re! Slavenais 
Piļkunga savrup^ 
mājas atraitnes Varbūt 

vajadzētu 
pieiet tuvāk?

Nē! Mēs 
varam viņu 
aizbiedēt!

Re, atkal! 
Varžu lietus!

Filmē!
Filmē!
Filmē!

Labi, Minnij! Es paņēmu 
vakardienas video! j

Te nav neka nepa
rasta, zēni! Pietiks ari ar 

divām divainībām -  _

s ...
Satriecoši! Tas 

NLO! Un jūras ...tu  tiešām esi dīvainību’
mošķis! M ikij... j / ~ \  magnēts!
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Ērikam norunāta 
tikšanās?

Laiks! 
Ir laiks!

Nē, nē! Viņš grib 
nofilmēt spoku kuģi 
pirms saulrieta! Vai 

ne, Erik?

Fuū! Tieši laikā -  es 
gribēju te ik t... paskat 

īsts brīnums!

Kuģa modelītis un kaut kāds 
projektors! Spoku kuģis nebija īsts! 

Mani apmuļķoja! y
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Vaii! Gaismas filtru 
vajadzētu pieregulēt.

Pasaulīt! 
Šis efekts ir 
pārāk īsts!

Pele! Ķeram 
viņu!

K-ko mēs 
tagad 

darīsim?
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He-he! Turpini filmēt, Ērik! 
“Ķirzakvīrs” ar Filipu spēlē kaut 
kādu divainu citplanētiešu spēli!

tika i dīvainību magnēts var piedzīvot 
tik  jocigus notikumus!
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INiTiERESANTrlE

Atkal jauni ’  
^kom iksiī^J

Rubīnu  m e k lē tā j i  (

A  Musu draugam Donaldam

uzradusies jauna apsēstība -  viņš ir 
mmmmmJEfmmm—J  kā traks pēc ziloņiem. Ieejot Donalda 

mājā, kur vien skaties -  visur ziloņi. Ziloņu statujas, ziloņu 

gleznas, mēbeles, paklāji un aizkari ar ziloņiem un pat ziloņu 

puķes. Un tad pēkšņi ierodas tēvocis Knaps un piedāvā doties 

rubīnu meklējumos uz ziloņu dzimteni Indiju. Kā jūs domājāt, 

vai Donaldu interesē rubīni? Nē, viņš meklē ziloņus!


