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Draudziņ, tev nav ienācis prātā
>  tas, ka tu esi pārvērties par Protams, ir! Bet vai tu vari 

iedom āties vēl labāku 
apsēstibu?

Nav gudrāku dzīvnieku par 
ziloņiem! T ie ir |oti stipri, 

uzticami un apveltīti ar 
eiedomaiam i labu atmiņu!

Ai, aizmirsu aplaistīt savu 
vienreizējo ziloņorhideju!

radījumu?



daudziem  ir zinām s, ka 
m aharadžam  piederēja  

dārgumi, kas aprakstīti kā 
•PĀRSTEIDZOŠI M IR D ZO 

ŠI AKM EŅI, KAS ĻOTI 
LĪD ZINĀS r ie t o š a i  

S A U LEI..."

Jā, tas ir varens 
indiešu karalis, kurš 
valdīja pirms vairā
kiem gadsimtiem!

Domāju, jūs visi zināt
> kas ir M isorebahas  

m aharadža...

...š im  bridim! Šaja papīrā  
noradita precīza mirdzošo  
akm eņu atrašanās vieta! 
Un neprasiet m an, kā es  

' —l  pie tā  tiku! i

Ak. pareizi! Jūsu tēvoča  
ar

*-------------------------------------------

Tēvoci Knap. ludzu. pastāsti, 
kāpēc esi atnācis!

Vienīgā nelaim e ir tā, ka neviens nezina, 
kur palikuši šie rubīni -  tie noteikti ir bijuši
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M ēs brauksim V ^ ;  
uz Indiju! J /0 ' 
Urrāāā! — 4 

Iedomājieties, cik tur 
■ i  daudz ziloņu! c

Svēta debess! Varbūt m an tom ēr 
vajadzēja turēt meli aiz zobiem!

Tas lūznis nevarētu kustētie: 
mazliet ātrāk?

Vecais muļķis Zeltkāris 
arī nolēmis tikt pie 
dārgumiem ! Gribu 

būt divus so|us 
viņam priekšā! )  Ē k

> Bet kāpēc tāda steiga. Baidos, ka m ēs neesam vienīgie. , 
tēvoci Knap? 1  kas grib atrast rubīnus, draudziņ!

,, Ļautiņi, izbeidziet bezjedzīgās  
pļāpas! M ēs dodam ies ceļā!

Un tā ...

...v isbeidzot... Zināt ko? Džinkstoņa ausīs pazudusi! J  
Es taču zināju, ka vēl neesm u vecs!

DZIEDANUAS
L ID O S T A
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Ko tagad darisim, 
tēvoci Knap?

Šķērsosim valsti! 
M um s būs vajadzīgs 

transports...

bet vispirms m um s ar šo to  jānodrošinas. tāpēc  
aiziesim uz Dziedānijas slaveno...

Oho!
Vaidieniņ!

Paskatieties uz viņu... 
Vēl trakāks par bērnu  

saldumu veikalā!

Vai drikstu atgadinat tev. krustdēl, ka mēs  
atnacām  šurp pēc vajadzīgām  lietām, nevis 
»  pēc visādiem ziloņu krāmiem! j ------

Tagad neskatieties, brālīši! 
Šķiet, ka m ēs šajā pūlī 

neesam  vieni!
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Nāc, m ums jācenšas  
kaut kā aizlaisties!

K  Nekavējoties!

Neapstājieties, 
puikas! Ufff!

Nelietīgais Zeltkāris... 
Uff! Kā viņam izdevās  
_  mūs atrast?

Viss skaidrs -  es esmu beigts  
un nokļuvis debesis!

r a r e s *

Hm m m , es nu gan 
nezinu...!Tēvoci, transporta 

problēm a ir atrisināta! 
Ko tu par to  saki?
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Sasodītā, pārbarotā  
paleolīta laikmeta 
atlieka... Ai, nē!

M an atkal 
piemetusies  
džinkstona!

Dod to man. tēvoci.

Ņemu atpakaļ katru slikto vardu, ko teicu  
_  par tevi, radiniek... Ja  runa ir par 
ļ f  — zemisku spiegošanu, ‘

3 y  X  tev' 9aida s P'doša

Hopā! Diktofons ir ceja  uz 
^ Lualas salu! Mūsu vecais 

draugs Zeltkāris dosies  
savvaļas zosu medībās!
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G ribat nom āt ziloņus, 
saimniek?

Lai ko m ēs arī nom ātu  
tam  noteikti būs riteņi!

A i... Sasodits!

V arat saukt mani par vecm odīgu, bet es dodu  
priekšroku tādam  transportam , kas 

t -i * « ■ nespļauj seia ūdeni! ____ ~

] « l /  M -W  Prrrrr!

Daudz vēlāk.

Tēvoci Knap, 
kur tieši ir tie  rubīni?

Skatieties, viņš aizlido! Viņš 
k|ūs traks a iz dusm ām , bet es 
ngsaor pa to  laiku peldēšos  

rubinos!

Šķiet, ka m aharadža m irdzošos akm eņus  
turējis kādā slepenā vietā, ko sauc par 

Ziloņgalvas tem pli! Būs jāpaiet vēl kādu gabalu  

r r r r  uz priekšu! \
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Laikam  jau varētu teikt, ka 
šī ieleja atgādina snuķi...

Vēl tālu, tēvoci 
Knap?

To  m es uzzināsim, kad būsim  
tikuši fīdz ielejai, kas izskatās  
_ pēc snuķa1

Svēto pasaulīt!

Satriecoši!

C ik  s-skaisti!

Šīs klintis neizskatās ipaši drošas, un es negribu, lai 
^tu skraidītu apkārt p a  alām  savā ziloņmīla apsēstībā! < 

Citādi vēl no taviem sajūsmas kliedzieniem sabruks
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M j»

K ada svētlaime! Tadu  skaistumu  
m anas acis vēl nav skatFļušas!

Aāāā! Es vairs nevaru.

BRAKS!
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Spriežot pec apraksta,
> tas noteikti ir dumjais  

Donalds... Varbūt man 
vajadzētu apģērbties  

vietejo ļautiņu drēbes, lai 
viņš mani nepazītu?

Nē, bet mežzinis džungļos  
bezsam aņa! Tagad  

vietējā

Jaunais pacients? Tur, 
^  bet jums neizdosies no 

viņa izspiest kaut ko  
jēdzīgu! j-

Tas nav nekas jauns!

Viņš ir galīgi nojūdzies! Labāk notēlošu 
^  psihiatru un ieskatīšos viņa zemapziņā!

Kā m ēs šodien jūtamies, 
saimniek Dak?
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‘ Nu re! Tagad atgriezies pagatne! Izstāsti man visu, <  
_____.  kas notika, sākot a r pašu Dakburgu!
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Un tā .. .  Ļ  Esam klāt! Kā tu  dom ā, vai tavi skaistuli 
' i'vvaT  gala ar šo m azo  kaudzīti?

Kā nu ne, saimniek!

Redzi? M an iem  mīļajiem  
m azulīšiem tas ir tirais nieks!

M akdak! Tu vēl esi dzīvs? Vai tu atradi m aharadžas  
dārgum us? _

Ej tak  tu  ratā, 
Zeltkāri!

Dzīvs un nikns!

Nu labi, uzskatīsim  
to  par "jā"! ^
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Nu labi, tu  esi uzvarējis! 
M an nav citas izejas!

Labi, milzeņi, lūdzu 
izlaidiet piles ārā!

Tēvoci Donald! 
M ēs jau dom ājām , ka  
nekad netiksim ārā!

Beidzot! D ienasgaism a!

Neuztraucies! Alas griesti 
izskatās d iezgan izturīgi!

Un kur ir dārgum i, M akdak?  Ej uz to  pusi
jo ,  ._ _ _ * -A (  Huk!

Saturies nu, 
Zeltkāri...

Kur tie  ir?
Es neko neredzu!
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M aharadžas dārgum i ir te, 
tu, badakāsi!

Gluži kā teikts leģendā.

Beidzot!

“...pārsteidzoši 
mirdzoši akm eni..

...kas  loti līdzinās 
rietošai saulei!"

B -bet tās taču ir 
visparastākās  

akm eņogles!

Jā. bet m aharadža dzīvoja tropos  
pirms vairākiem  gadsim tiem ...

.tolaik droši vien 
ogles bija īsts 

brīnums! r z

Tad  sanāk, ka viss šis trakum s, intrigas un 
meli ir bijuši bezjēdzīgi? Sņurk!

P m i Rēķinies ar to, ka nākamreiz, 
kad skriesi pēc dārgum iem , es 

-------- tevi likšu mierā! ^  _

Jā, draudziņ! 
Bet vismaz 
tas bija labs 

treniņš!
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Tad jau šis bija bezjē 
dzīgs ceļojums, tēvoci 
K  Knap! -

N e  gluži, puiši! Bija vērts 
darīt visu, lai redzetu  

Zeltkāra sejā tādu  
__ izteiksmi!

Es drīkstu pārvest m ājās nelielu 
suveniru, tēvoci...?

Vēl vienu bezvērtīgu ziloņu  
■ krāmu? Kāpēc ne? M an   ̂

vienalga!

izskatās, ka zilonim acīs ir rubīni 
m anas dures lielumā!

Oho! Š ī ir p irm ā reize, kad kāda Donalda  
apsēstība ir atmaksājusies!

Tas izskatīsies vienkārši 
nevainojam i m ana kolekcijā! 

Varbūt labāk pārdot un 
nopirkt istus ziloņus?

K a jūs dom ājat? Knap? Zēni?
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DONALDS DAKS
DZĪVĀ IZTĒLE

Donalda m akšķerēšanas  
brivdienu pirm ā dienai

...la ikaziņ as  -  
šodien Gara Gausā  

ezera apkaim ē līs 
lietus.
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Tada g rām ata  jau ir uzrakstīta! 
Atceries "Rom eo un Džuljetu"?

K āda veiksm e! Beidzot es varēšu  
uzrakstīt romānu!

Tu saki?
Par ko tas būs, 
tēvoci Donald?

Par puisi un meiteni, 
kuri iemīlējušies viens otra, 

bet viņu vecāki nevar 
viens otru ciest!

Tād u  rom ānu neviens vēl nav 
uzrakstījis!

Un es zinu, kāpēc, 
tēvoci Donald!

Tas ir 
gāāāārlaicīgi!
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28

r '  M an  pietiek!
Es pats varu izdom āt, 

par ko rakstīt!

Tu varētu uzrakstīt 
kriminālromānu!

Kurā būtu 
asiņu jūra!

Un jauka, veca  
kundzīte ar 
autom ātu!

Bez triju uzbāzīgu knēveļu 
palīdzības!

Bet, tēvoci 
Donald, ārā Fist!

'  Phe! Varu saderēt, ka 
Šekspīrs labāk izturējās pret 
, saviem m āsasdēliem ! .

M iesassargs Arnolds! Siksts, nikns, 
vienm ēr gatavs c īņ a i...”

Nu, tā! V ispirm s es aprakstišu visus varoņus.

vecais!



Jā! Š ā  briesm īga ģīm ja dē| es netieku pie m eitenēm!

Neesi apsvēris dom u  
par plastisko £  

ķirurģiju? J

Tēvoci 
Donald! Kas 
■  tas  tāds?

Oho! Vai nu tā  rakstām  
m ašīna ir noburta ...

vai arī tēvocis Donalds ir 
ģeniāls rakstnieks!M an s  galvenais varonis! 

Tiklīdz es radīju aprakstu, 
viņš tūlīt pat parādijas!

Ej atpakaļ un izdom ā  
vēl vienu tē lu ...

Ko lai es tagad  
iesāku?

...kurš  noliktu 
šo pie vietas!

Laba dom a, mazie! Radīšu 
vēl ļaunāku un briesm īgāku puisi!

Pasteidzies, tēvoci 
Donald! r -------- -y

K am ēr šis bries
monis nav mūs 

noķēns!
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Jā! M an  izdevās! )Piff Pafa kungs! Lielāks par šķūni, niknāks par 
lāci, m altās gaļas pavēln ieks. . .” ______

lielāko prieku!

Saņem , mīkstčauli!

Vienkārši nepār
spējam i, Paf!

M ana? Tu gribi 
m ani piekaut?

A k vai! Bez likum a un 
kārtības te  neiztikt!

K āpēc tu  m ani nosauci par 
Pafu? Es gribēju klasisku  

vārdu, p iem ēram  -  KlarenssĻ

Iesim, izdomāsim kādu  
kārtības ieviesēju!



Ak vai! Kurš varētu  tikt galā  
ar tādu polici kā O lis ...

...nesavaino- 
jot arī mūs? 

Hik!

H m m m ! Šķiet, es zinu, 
kurš to  v a rē tu ...

Jūs nedrīkstat arestēt mūs! 
M es  esam  parak jauni, lai 

V  sēdētu  cietum ā! ^

N eesat gan, 
ja  jūsu  
tēvocis  

parakstīs  
atjauju!

Č au , smukais! 
Kā tevi sauc?

...esm u  
neprātīgi 

iemīlējies! Aiii»,

Oho! Seržants Olis 
izkusa kā ledus! Kas viņa  

ir, tēvoci 
Donald?

Viņu sauc Ketija! 
Viņā iemīlas visi. kam  ir 

vairāk par 21 gadu!
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Ieskaitot mani! 
Aiii! Ak, Ketij! 

Pagaidi mani! Ak vai!
N u gan būs 

nepatikšanas!

Es pirm ais viņu pamanīju! 
X  Viņa ir mana! >

Laid va|ā! 
Viņa ir mana!

viņa p ieder 
mums!

Pazūdiet,
ņergas...

Vaidieniņ! Un kurš pievērsīs  
uzm anibu m an?

AAAIIII

Neskatieties  
uz m um s. 

jaunkundzi 
M um s vēl 

nav 21!

Ai! Bēdziet, ko kājas
> nes, mežsusuri! M um s tūlīt p a t ) / .  

vajadzīgs jauns X  
varonis! ) f  t
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Kas par jūkli!
Pasteidzieties, brālīši! Mūsu  

siržu lauzèji nāk iekšā!Jūs abi, sāciet rakstīt! 
Es te  visu sakārtošu!

Nejégas!

Pieaugušie!
Kaut viņi visi izgaistu!

Nom ierinies, tēvoci Donald! 
B eidzot pārstāja līt!Tieši pašā  

interesantākajā  
bridi! Eh!

T ā  taču ir 
katastrofa!
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Tu nāksi a r m ums, 
tēvoci Donald?

Ejiet vien, sīkalas!

Oho, šodien asari ķeras cits pēc cita!M an  vēl šis tas jauzraksta.

Tēvocis Donalds palaidis garām  tadu izdevibu!

N esakiet vis! 
Skatieties!

Zēni! Zēni! M an  vajag  
gigantisku cepešpannu! 

Ejiet iekšā un sāciet 
rakstīt! j
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Viņš varēja vēl 
zvanīt brokastu  

zvanu!

P adom ā tik! Zēni tik  ļoti noilgojušies pec skolas, Pēk! Vini te  ir bijuši! Viņi ir 
ap ēd u š i... ko viņi sadom ājuši?

M ūkat prom . m azie  
bezkauņas?

Ak vai! Tas  ir tēvocis  
Donalds! j —  —

Ēē -  mēs -  m ēs  
skrienam  uz skolu!

Jā  -  uz 
skolu!

Ak tā! Jūs laikam  šorit būsit kaut ko sajaukuši! 
...kung i, skola ir uz otru pusi! ...u n  jūs esat 

aizmirsuši gram atas!
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Es jau nu netaisos  
iet uz to  pussabru- 

kušo skolu!
M ēs varam  

uzspēlēt hokeju!

1 T a  ari 
darisim!

Nogriezīsim ies U  Vispirms 
šajā alejā! J  paskatisi- 

mies apkārt!

Labak izsekošu sīkos! 
Viņi neizskatās īpaši i 

laimīgi!

Jānoskaidro, 
vai neviens  

m ūs nevēro!

f f -  rp L_. 
UJQOO ßTlWOnU

Tur neviena nav! 
Tikai kaut kāds vecs  
virs uz velosipēda! Š ī aleja ved taisni 

uz kalniem! J
Nu, tad uz 
priekšu!

Aiziet, ļ 
skrienam!]

V aram  piestāt! M ēs  esam  J  
jūdzēm  tālu no skolas! J ~~ZZ ____

M um s kāds )  Tikai tas  
. seko? /  veca,s v,rs ar 
, ---------~f7—\ r ------\  velosipēdu!

Nu, zēni, tas nu gan bija jauks skrējiens!
Tagad  skrieniet nu atpakaļ uz s k o lu ,.__

m azie sprinteri! Un ātri!

Tēvoci
Donald!
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Skriesim  pari šim  
lielajam laukam ! Tas ir 

i kā nosēts ar durstīgiem  
ļf— -i dzelkšņiem ! J

G ribat tikt prom , ko? Ak vai! 
M an sāk iepatikties! j— ■

--------------------ļ
Pēk! M anas  

riepas! Es esmu  
iesprūdis!



A tā, atā , tēvoci 
Donald! / —

Ielēksim kravas  
vilcienā, kas brauc 

uz Zosuleju!

Ko m ēs tādu  
jautru varētu  

- ,  pasākt?

Laba dom a! Uz
> priekšu, zēni!

N odod  mūsu 
skolotājai kvēlus 
v  sveicienus!

Sasodīts! Sīkie aizmukuši līdz vilciena sliedēm! 
Un nu es vairs nezinu, uz kuru pusi viņi aizskrējuši!

G an  jau es kādreiz tikšu ārā no šā grants  
kalna! Un tad  es viņus pārvērtīšu par trim  

sulīgiem  ham burgeriem! r -

Varam  apskatit 
pasauli no kravas  

vagona jumta!____

Oho!
T ā  tik  ir dzīve!

N u  nekas, p a  tik karstām  sliedēm  viņi 
tālu netiks! lešu m ājās, gan jau  viņi ^  

uzradīsies! )
U elu  gabalu  
uz priekšu -

Aleluja! Es esm u  
slaists!

Kāda jēga vispār 
atgriezties?

Kurš to  grib 
redzēt? _

Ja tā  kārtīgi ieskatās, 
tur aiz kalniem var 

redzēt skolu!

Noķersim  piena vilcienu, 
kas iet no Zosulejas!

N e jau es -  
es jau esmu  

pabeidzis  
_  skolu!___

M an patīk būt klaidonim! 
Turpināsim  ce|u!
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Ak vai! T e  nu m ēs esam  palikuši!Tūlit p a t rāpieties lejā! ' 
Ātri zem ē! __ J

A
'  Klausos,

__kungs!

Klausos,
N .  kungs!

T e  nav nevienas  
m ājas! r — _  .

N e  akm eņu, ne krūmu, 
te  nav  neka!

/  Skatieties! Skatieties! Re, kur brauc )  

platform a! — ~~

/ /  Ja  tā  nav apkrauta ar le d a in u ^ i 
U  ūdeni un tītara p īrāg iem ... 2j

--------f  (  . ..m ē s  labāk
1/ V  neskatīsim ies!

Pēc vēl
dažām

jūdzēm  -
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/  A tcerieties to  lielo ūdens dzesetāju  
p a  ceļam  uz skolu?

Un karstās 
/  pusdienas kafejnīca!

_______
Un aukstos salātus?  
...ehhh!

N āk vakars! P a  nakti te  būs  
diezgan  auksts un vējains!

Ir tikai viens veids, 
kā varam  

sasildīties!

Viņi baidās atgriezties mājās! 
M azie nabaga pijuki! Vini ir 

iekūlušies nepatikšanās tikai 
m anas vainas del!

Donalds visu nakti 
sēž nom odā un 

gaid a  savus  
ietiepīgos  

m āsasdēlus -
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VILCIENU

d ispeč er s
Kāds dzelzceļn ieks viņus nosēdinājis

no vilciena pie B eigta H o b o _______
ūdenstorņa! Pēc tam  viņus f ~  

vairs neviens nav redzējis! )

Vai kads no dzelzceļn iekiem  
vakar vakarā  nav uz sliedēm  

redzējis zēnus?Rīts pienāk 
vēja spārniem

M azie , milie 
nabadziņi!

T e  ir viņu pēdas!
Viņi devušies ar kājām  

no ūdenstorņa uz _ 
Zosuleju! J

Tulit apskaušu m azos un pateikšu, 
ka viss ir p iedots un aizmirsts!

Es viņus redzu! Viņi knapi velkas, 
izskatās, ka tūlīt izlaidis 

\ ----------- \  9 aru! r  S ~'

Viņi noteikti redz to m āju  p a  gabalu! 
Pasteigšos pirm s viņiem un sagatavošu  

nelielu pārste igum u! __ _

Pagaidiet! Es varētu rīkoties  
gudrāk! Š ī ir  m ana iespēja  

lai viņi aizmirstu
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Kundze, es jum s sam aksāšu \  I 
desm it dolārus, ja  ļausit m an II 

uz pusstundu izm antot J j  
jūsu virtuvi! y

Bērni cenšas izdzert jūsu aku! Turieties p a  gabalu, 
kundze, un, lai kas ari notiktu -  nežēlo jiet šos

Bet nebēdājiet! Kam ēr jūs nom azgāsit visus netīrum us, es 
jum s pagatavošu gardas maizītes!
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Gaisu! Gaisu! 
Dodiet man 

gaisu!

Ja  tādu pārtiku ēd klaidoņi, 
laidiet m ani mājās!

M ani grib  noindēt! 
Khe! Hik!

Ielēkšu sava m ašīnā un izlikšos, \  
ka esm u tikko atbraucis!
Bērni būs laimīgi, m ani '—  

ieraugot!

M ēs  vairs nem ūžam  nespēlēs im ...

Vēlāk, kad 
atkal jādodas  

uz skolu -

Tēvoci Donald, mēs tev pagatavojām  
loti īpašu sviestmaizi!

Vispirm s zēni 
dodas m ājās. 

V ecā , labā  
vieta  mūsu  

nabaga  
klaidoņiem  

izskatās  
kā īsta  

paradīze -

Tā, tā! Ak tad te jūs esat! Vai 
jūs negribētu šaja skaistajā  

rītā doties uz 
skolu?

M ēs  aiznesīsim  
skolotajai ābolus, 

tēvoci Donald!
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JAU PEC DIVĀM NEDELAM !

ļļļUjivtuJBSS
n e d a r b s

A tkal ja u n i 
kom iksi!

K a m ē r  tU  9 u l ē j i  \

O v * /  Ūonaldu piemeklējusi jauna liksta -

i  viņš sācis staigāt miegā un iztēloties, 

■ ■ ■ ■ ■ M r  ka ir visu mīlēts un lolots kādas 

karaļvalsts karalis. Te nu ir darbs dakterītim -  Tiks, Tiks un 

Triks nolemj nekavējoties parādīt tēvoci speciālistam. Ārsta 

padomi ir diezgan nežēlīgi -  Donalds ir spiests pavadīt 

nomodā tris diennaktis. Pret miegu nepalīdz ne skraidīšana ap 

gaidu, ne ledus vanna, ne elektrošoks...


