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DONALDS DAKS
KAMĒR TU GULĒJI

Kas tad nu? Donalds ir 
karalis? Lai kur viņš ietu, 
viņu mīl visi pavalstnieki -

Tulkojusi Eva Jansone



Brīnišķīgi! Vienkārši
neatkārtojami!Cik skaists puķu 

pušķis! Drikst 
pasmaržot?

bec tak nost 
(to skumbriju, 

tu. ] 
aptrakušais 

. mu|ķi!

M AM CtNU,Tas mēnessērdzīgais pēkšķis ir īsta 
sodība! Bez dakterīša viņam neiztikt!

Futbols! Cik jauki! 
Maniem ļaudīm jābūt 

labi trenētiem!

Bet patiesībā Ei! Es gribu pārdot to 
ziedkāpostu! Beidz spārdīt!

Donalds sapņo 
savu skaisto 

sapni -

Prrr! Viņš ēd manus jaunos 
importa spilvenus! Kāpēc

■---7~Ẑ l vi,;'u nevar
^  V. pamodinātj?^

Ams!
Ņamma!

Ai! Svaigi cepti maizes 
klaipiņi! Vai |ūs neiebilstu, 

ja valdnieks nogaršotu 
------- - jūsu labumus?

Ai! Dzīve manā karaļvalsti rit 
nevainojami! Paskatīšos, kas 

ļauns manā dārglietu glabātavā!



N6! Tu, gulošais aunapiere! Neaiztiec 
to slēdzi! Tā ir signalizācija!WIN6/ KLIN6!

Atvainojiet, kungi! Viltus trauksme! Vai jOs. lūdzu, 
laipni nepavadītu uz mājām šo dusošo vandali?Poliči! 

Atbraukuši 
uz viltus 

izsaukumu!
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Tēvocis Donalds! Vmš atkal staigāja miegā? Viņš apdraud sabiedrību! 
Tieciet ar viņu galā. 

citādi...Nu ja! Jau trešo reizi 
šonedēļ! Viņš 

iedarbināja juvelieru 
bodes signalizāciju!

Jā. seržanta 
kungs! Darīsim, 

ko varēsim!

Vispirms mums viņš jāpa
modina! Darisim kā parasti?

Mosties nu, 
tēvoci Donald!

Palasi šo interneta lapu! š is  ārsts veic eksperimentus ar mēnessērdzīgajiem!
____________ Viņš meklē saslimušus

■ — - p ------------------------------- - brīvprātīgos!

Lieliski! Es piedalos!
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Zēni aizved 
Donaldu uz 

daktera 
Šlepera 
klīniku -

Sakiet, dakter, vai jus 
varēsit palīdzēt?

JOs varat izārstēt tēvoci Donaldu ar pļaukāšanu?

Nē! Lai izārstētu 
mēnessērdzību, 
mēs šokējam 
organismu, 

neļaujot tam tns 
diennaktis gulēt!

Ticiet man, bezmiegs ir daudz iedarbīgāks 
par šādu parastu pļauku!

Lai atbrīvotos no žagām, 
anismam

Pēc trim 
diennaktīm 

mēnessērdzība 
pazudis kā 

nebijusi! Jūsu 
tēvocis gulēs 
»iHoino miegā!

Cik iespaidīgi! Piesakies programmai, tēvoci Donald!

Piemēram, pēkšņa plauka pa seju!
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Ja aizmigsi, es tevi pamodināšu 
ar elektrošoku!

Apsveicu! Rīts jau klāt, un 
tu vēl neesi aizmidzis!

Donalds pilda 
solījumu -

Pietaupiet elektrību, dakteri 
Ticiet man -  es izturēšu!

Vieglāk par 
vieglul

Vaidieniņ, cik pavedinošs šūpu|tikls!Vediet tēvoci mājās! 
Bet skatieties, lai viņš 

neaizmieg!
Aizmirsti, tēvoci Do
nald! Tu pat nedrīksti 

mirkšķināt acis, nerunā
jot par snaudu|ošanu!

Kā tad. dakter 
Šleper!

Šī nakts būs nedaudz grūtāka, pīļtēviņ! Jūs jokojat? Es esmu svaigs kā gurķītis!

Patiesību 
sakot, dakter, 
ši ārstēšana ir 

tīrais nieks! 
Patiesībā...

Es to varētu... es varētu, 
mazliet pievērt acis.. Tā, tā! Tas neies 

cauri, pi|tēviņ!
)AAOOO!
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Nu gan nebūs viegli, pīļtēviņ! 
Bet tev tas naks par labu!

Bet kāpēc vannai -  brrr! -  jābūt 
pilnai -  klakklak! -  ar ledu?

> n  n  n  r P  r ^ AiV ̂  V
> ) / Lai tu

S l I I | (  neaizmigtu!

Jums nevajadzēs izmantot 
elektrošoku. dakter! Es esmu... 
es esmu spirgts kā pipariņš!

AAOŪOOlNabaga Donalds! Izdziedināšana 
prasa smagus upurus -

1 --------—

ŪOOŪHTl!

Man vienreiz pietiek! Tas trakais dakteris Ir 
ists monstrs!
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Sveikiņi, dakter! 
Tagad jūtos daudz 
labāk! Turpināsim 

ārstēšanu!

He! Izlīdzēšos ar
šo flomāsteru...

Jā! Uzzimēšu uz 
plakstiņiem plašas jo 
plašas acu zīlītes! He, 

he! Es gan esmu ģēnijs!

Trešajā nakti nevar 
justies labi! Bet 
neuztraucies!

Es tevi pieskatišu!

i l l
Tev izdevās, pīļtēviņ! Pēdējās 

stundās man pat nebija jāķeras klāt 
elektrošokam!________

Apsveicu! Tu esi izārstēts! Ej pasaulē, jaunais 
cilvēk] Tu vairs nekad nestaigāsi miegā!
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Pagaidiet! Viņam acis vaļā! 
Beidzot viņš ir pamodies!

Tikai ne to! Atkal tā 
mēnessērdzigā pile!

Ciņa nebija viegla,
1 bet man izdevās 

aizbēgt no ļaunā 
' burvja gūsta! Mani 
ļaudis priecāsies par 
karaļa atgriešanos!

Jūsu augstiba! Pēc tik smaga 
pārbaudijuma jums vajadzēs jaunu 
>— -v w;v = - —, .— .  zizli! Izvēlieties!

Apsveicu! Kāds 
prieks, ka beidzot 

esi vesels!

Jā, jā, tā jau 
viņi domā -Beidzot esmu atgriezies!

Ai! Tieši tas, ko es 
vēlos!
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Ko es redzu! Dzive karaļvalstī rit nevainojami! 
Paskatīšos, kas jauns manā dārglietu glabātavā!
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Lec viņam virsū! Mes 
esam vairākumā!

Es vairs nevaru izturēt! Laižamies!Nu nē! Viņam ir 
tik trakas acis! 

Viņš zina. ko dara! Man nav divreiz jāsaka!

Mans premjerministrs ieslodzis šos blēžus 
cietumā! Tūlīt pasaukšu viņul

Nē! Skaties! Blēži! 
Noķersim tieši 

nozieguma vietā!

Dārglietu veikala 
signalizācija! Droši 

vien atkal viltus 
izsaukums!

KLANG!
KLANG!

Pi|tēviņš apturēja1 
zādzību!

Viņš k|uvis par lielisku 
pilsoni, kopš vairs 
nestaigā miegā!

Sarīkosim viņam 
par godu parādi!

Kāpēc mēs uzreiz nesapratām? 
Viņš ir cieši iemidzis!

Te kaut kas nav kārtībā! 
Iesim noskaidrot!

Ko? Tēvocis Donalds 
ir bezbailīgs varonis?

Dabūsim viņu prom, 
kamēr pārējie nav 

pamanījuši!
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Mosties. gu|ava! Tava lielā diena ir klāt!
Parāde nevar sākties bez goda 

—1—I ļ \ V. viesa!

Pamodināsim vinu kā parasti!

Ei!
Neiedarbojas!

Viņš vēl 
joprojām guļ!^



Cik iedvesmojoša lekcija! 
Ar savu arodu vienmēr 

jālepo}as!

.ŠOVAKAR 
IEKCUA PAR

niJMIOOMNOS
«tzieoošAMos

SUNAPUIKAS
PILNVEIDOŠANĀS UN ZIEDOŠANĀS

Darbs ļādara ar vislielāko atdevi! 
Jārupējas par katru sīkumu!

Beidziet! Mes taču 
vienmēr tā darām!BU*U APVIENĪBA

I

Mums jāizmanto visas izdevibas! 
Izlasi šo apvilkto sludinājumu!

Mums tikai jātiek pie 
viltotiem papīriem un ■ 
piemērotām drānām!

Ja strādāsim pie 
, vina, monētas < 
būs mums rokā!

SUNAPUIKU
slēpnis

16



Te ir runa ne tikai 
par naudu, bet ari 

par profesionāla 
■> godu!

Mums nevainojami 
jāiejūtas jaunajās 

lomās!

Mēs lekcijā iemācījāmies, 
ka galvenais ir labi 

sagatavoties!

Kāpēc man vienam 
jāsastāda plāns, 

kamēr jūs klīstat pa 
t bibliotēkām?

Aāā! Man vajag 
tikai formu, neko 
__  vairāk!

Nu re! Pirmo reizi esam 
tik labi sagatavojušies!

Tā kā tu būsi šoferis, mēs 
tev atnesām grāmatas par 

satiksmes noteikumiem!
Rrr! Tu trīs dienas 

centies izcept omleti!
Tu būsi vamigs, ja mūsu 

vietā jau strādās kāds cits!

He, he! Neviens cits j 
negrib pie viņa strādāt! /

Nezinu, kāpēc, bet jūs esat 
vienīgie, kas atsaukušies *

& uz manu sludinājumu!

Biezmaka 
muižā -

...un jūsu skaistās 
petūnijas es apmēslotu 
’ ar komposta un vistu ✓  

mēslu maisījumu! J

...es jums pasniegtu 
laša filejas steiku ar 

trifelēm un šķipsniņu 
pētersīļu!

Izklausās, ka tu 
saproti, ko runā! 
Atsauksmēm ari 
nav ne vainas!

Izcili! Man pat 
saskrēja mutē 

siekalas!
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Man pilsētā norunāta tikšanās!
-i Tev nāksies mani aizvest!

Labiņi! Lec, un 
braucam!

Ko?! Tev jāatver man durvis un 
r jārunā daudz pieklājīgāk!

Vācies prom no manas 
muižas, citādi izsaukšu 
---------- policiju!_______;

Rrr! Varbūt būs labāk, 
ja vadīšu operāciju 

no ārpuses!

Ai, monētu kolekcija 
atrodas Konta ēdamistabā!

To apsargā modernizēta 
signalizācija! Ja sasitīsim 

stifdu, ieslēgsies 
signalizācija!

Mēģināšu 
tikt pie brāļiem 

un izstāstit 
savu plānu!

i
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U n tā - Labi, bet. tiklīdz būsi 
nogādājis preces, tūlīt 

pamet manu muižu!

Ej prom! Ja es 
tagad visu 

pametīšu, mērce 
saies kunkuļos!

Taisi vajā!
>  Mums jāparunā!

^  Pazūdi no
> mana īpašuma, 
^  citādi ziņošu 
jj^ p o lic ija i!  x

Jauns 
ietērps -

Kungs, te < 
.galdnieks! Atnācu 

salabot dārza

Ei! Kāp zemē, ^  
mums tūlīt pat J  
jāaprunājas!

^Vājprāts! Mans paša 
brālis mani nepazīst! 

Es nepadošos!
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Pazīstu gan! Tu esi pilnigs ķēms. kurš 
t  izbradā Konta petūnijas! j

Ei! Vai tad tu mani 
nepazīsti?

^  Nevēlams ^  
viesis! Beidz vajāt S  

manus darbiniekus!^
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Es ar lielāko prieku pateiktu visu, 
ko domāju, bet gan jau paspēšu! Es 

izdomāju, kā mēs varam savākt 
ne tikai monētu kolekciju!

Tu dzirdēji, ko Konts teica?
Viņš ar mums ir ļoti ^  

^  apmierināts! j /

Ei! Kas jums 
abiem 

padomā?

Vai mēs nevaram 
pagaidīt, kamēr beigsies 
■> vakariņas, un tad ^  
L savākt dārgumus? J

'Jā! Jūs mani ielaidīsit 
mājā un parādisit. 

^ k u r atrodas galve- 4  
|  nais elektribas ] 

slēdzis... jk

Sapratu! Mēs aplaupisim 
viesus un tajā pašā laikā 

. nozagsim monētas! J

Konta smalkie viesī būs 
y apkārušies ar 

dārglietām un 4 
makiem, tāpēc... J

Es esmu ieplānojis 
visizsmalcinātāko 

ēdienkarti!

Jūs. muļķi, neaiz
mirstiet. kāpēc mēs 

te esam!

Laba doma! Ēdiens 
mūsu upurus padarīs 
lēnus un miegainus!

Cik labi. ka piekriti!

Atcerieties -  gribu, lai )  
pasniedzat katru ēdienu 
atbilstoši manam precīzajam 

"V _____ grafikam!

Ēdamistaba izskatās ļoti 
izsmalcināti! Un no virtuves 
plūst tik pasakains aromāts!

Darām, ko varam, 
S  kungs!
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Nevaru vien sagaidīt, kad varēšu 
pasniegt desertu! Šoreiz es esmu 
^ ___pārspējis pats sevi! J

* Labi, ka Konts Biezmaks ir tik 
precizs! Palikusi viena minūte un 

piecdesmit sekundes...

Izskatās pasakaini!

Hik! Tikko 
atcerējos, ko mēs 

aizmirsām!

Ir laiks! Aizdedzini degļus 
un attaisi durvis!

Hmm! Vai mēs neesam 
• kaut ko aizmirsuši?

Vaidieniņ! Kas 
te notiek. Kont 

Biezmak?

Es īsti nezinu, 
pulkvedi!
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Uguņošana! 
3ik aizraujoši!

Nez kāpēc man šķiet, 
^ k a  mēs nepareizi . 

izdarījām! 1

Piedod! Tūlīt nesīšu 
prom!

Ei! Kāpēc te nav 
tumšs?

Tas ir viens no 
izslavētajiem 

_ Suņapuikām!

Iedod man glāzi 
limonādes!

Brīnišķīgi!

Uzmanīgāk! Tu nodedzināsi
> manas skaistās ziedu < 
\  kompozīcijas! )

Mani padotie ari ir 
bandīti! Un mana 
muiža ir liesmās!

Kont! Mes izsau
cām policiju un 
ugunsdzēsējus!

Lieliski, lēdija Jāņoga! Tagad pieveiksim 
----- .  uguni un bandītus!

Es pat netiku klāt 
monētu kolekcijai!

Labāk veikli 
(  atkāpsimies!
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.Tagad, kad elektrība ir atslēgta, vārtus 
b>i var atvērt ar roku! Domāju.

ļ  Kas nogāja greizi?
Mēs bijām tā sagata- 

^ v o ju š ie s  šim darbiņam!

Mēs parūpējāmies par Ā  
1  katru sīkumu! J 9

Es jums pateikšu, kas nogāja greizi! 
s>Jūs aizmirsāt to. ka esat Suņapuikas, 

nevis dārznieki vai pavāri!

24



Bruno! Bruno! Tu lasīji 
šīsdienas avīzi? >B R U N O ^  KO? ^  

Eē... nē. vēl 
ne! Kāpēc 

^ jautâjat?v

Kosmosa zinātnieki ir atklājuši, ka uz 
Mēness ir enerģijas avots, ko sauc par 
hēliju-3! Nākotnē tas tiks izmantots 

____________uz Zemes!_________

Skaidrs. Makdaka 
kungs! Bet kads tam 

sakars ar mani?
Viņi grib uz Mēness 

uztaisīt hēlija raktuves, 
lai iegūtu enerģiju!

Tas nav nekas 
jauns! Es to jau 
._zināju! ^

Iesākumam 
es tev iedošu 

miljonu!

Es varētu nopelnīt miljardus! 
Gribu, lai tu pirmais uztaisi man 

raktuves uz Mēness!

Miljonu? Tas jau skan 
labāk! Tūlīt ķeršos pie 

lietas!

KO? Es? Jūs maz 
sajēdzat, cik tas 

^  izm aksātu?^*

Hm! Virtu|i, tukšas pudeles, grils... 
Izskatās, ka kosmonauti te pamatīgi 

līksmojuši! Pameklēsim tirāku
vietiņu! ^

Pēdējo reizi cilvēki bija uz Mēness 
pirms vairāk nekā trisdesmit 

gadiem! Degu nepacietībā redzēt^ 
kā tur izskatās!
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Vispirms iekārtosimies 
ērtāk! Uztaisīsim visu, kas 
nepieciešams, izmantojot 
manu mobilo izgudrotāju!

Lieliska vietiņa, Palīg!
Te ir tirs, un ķimisko 

elementu analizators saka, 
^  ka te ir daudz hēlija-3! .

Mums noteikti būs vajadzīgi 
raktuvju vagoniņi, kas 

^ ___ piegādātu h ē liju !__

Nu re! Kupols ar gaisa apgādes 
sistēmu! Beidzot mēs varēsim 

novilkt skafandrus!

Nedrikstam aizmirst 
naudu un ātrās uzkodas!

Un kā tad bez ^  
gravitācijas pastip

rināšanas ierices! Tagad 
strādniekiem nebūs 

jālidinās apkārt! .

UFF! Te vajadzētu vairāk 
gaismas! Tumšs kā ellē!

Viss darbojas nevainojami, 
Palig! Laiks atgādāt šurp 

^  Makdaka kungu! ^

32



Redziet! Raktuvēs ir pilnīgi viss -  
iekārtas, elektriba un gravitācija!

Apbrīnojami! Bet kā 
mēs tiksim pie pašas 
__  enerģijas?

zz

Hēlija raktuves jau 
darbojas! Jūsu strād 
nieki tūlit pat r  
var ķerties pie 
darba! \

Lieliski! Lai kravas 
raķetes lido šurp un 

nogādā visu uz 
Zemes!
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DONALDS DAKS
BAGĀTS UN VĒL BAGĀTĀKS

Mani izsvieda no darba tikai tāpēc, 
ka nosaucu šefu par vecu, bezcerigu 
sīkstuli, jo viņš atteicās paaugstināt 

algu!
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Sasodītā dzīve... Man nekad neveicas! 
šņurk!

Palīgā!
Hiks!

Lai ko es daritu -  man 
vienkārši neiet!

Labs ķēriens! 
Satvēriens gluži kā 
spriganam lasim!

Vaivaivai!

Zini, vecais, man šķiet, 
ka es tevi kaut kur 
redzējis! Tikai neatceros 

kā tevi sauc!

Es esmu 
Haralds 
Henrijs...

Ērglis! Slavenais vientuļnieks 
multibiljonārs!
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Neizmērojamā 
bagātība nenes 

laimi, mans labais, 
spalvainais draugs! 
Vētos, kaut cilvēki 
liktu mani mierā!

Ja jau tev tik |oti nepatīk 
kompānija, kāpēc tu nepārcelies 
uz kādu neapdzīvotu salu? Es 

domāju -  tiešām 
nevis tādu.

Līdz pēdējam 
centam!

Es? Visus 
tavus 

biljonus?

Vienkārši spīdoši ģeniāla 
doma! Kāpēc man pašam 

tas neienāca prātā?

Uz neapdzīvotas 
salas man

nevajadzēs naudu! 
Nem to visu sev!

Ohoho! Laikam tēvocis 
Donalds laimējis loterijā!
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Daka kungs, mšs esam 
no žurnāla “Personiskā 
Dzīve"! Vai jūs būtu ar 
mieru sniegt interviju?

Protams! Laipni lūgti 
manā pieticīgajā mājā! 
Tur jūs redzat manu
pieticīgo... iedzīvi...



Filmu zvaigznes, plastikas ķirurgi, 
mūzikas elki... Pēkšņi esmu nokļuvis 

sabiedrības krējuma!

Sveiks, draudziņ! Dedzini 
savu naudiņu?

Nē. tā ir tava nauda, vecīt!

Ak vai! īsts 
badmiru pūlis!

Ei... Kāds teica, ka te ir pile. 
kas visiem dala naudu!

Apsardzei Izmetiet šos 
pretīgos liekēžus no 

manas mājas!
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Palīgāt Briesmoņi!

Pēc dažām 
sekundēm -

Apbrīnojami... Tu sarīko 
ballīti par velti un i 
nepaspēj ne aci ļ 

pamirkšķināt, kad tevi ’ 
apceļ visādi salašņas!
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Tāds jūras vilks kā es? Jūs laikam 
__ _ jokojat!J Nu... pastāstiet 

man, Daka kungs, 
vai jūs pirmo reizi 

kuģojat? Uff! Tas 
mērkaķu 
uzvalks 

mani tūlit 
nosmacēs!

Visizmeklētākais de okeano 
en asakai ne, kungs! Phe! Nosauc to kaut kādā 

muļķīgā franču vārdā, un visi 
šie ļautiņi būs sajūsmā!

Vēlāk -
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Ei, vecīt... Kas paredzēts rītdienas 
programmā? Ceru, ka būs labāk 

nekā šodien!



Hallo? Ko? Jā, es saprotu, ka runāju pats ar sevi! 
Jūs gribat teikt, ka es esmu kuģa īpašnieks? 

Man pieder visa krulzu līnija?



Aāāāāāāl Ko tas stulbais 
stūrmanis dara? Tūlīt par

T H J 7 --------------------------- m
Es neciešu ...un to apnicīgo

suņus... t n c J ļ  smagā metāla 
rokmūziku!

Atvainojiet, bet \ Nenormālais 
es neko nevaru I pīļtēviņš 

lidzēt... J pārņēmis kuģa 
vadību!



Tu taču to nesaki tikai 
tādēļ, lai mani nomie

rinātu, vai ne?
Urā! Esam 

krastā!

Biju nedaudz noraizējies! Paldies 
dievam, esam drošībā!



Atvaino, es nesapratu, ko 
daru! Dzivot vienam uz 

neapdzīvotas salas ir tik 
šausmīgi, ka nevaru to 
izteikt vārdos! Es šeit 
ienīstu katru minūti!

Un bagātība pārvērta mani par īstu monstru! Es biju 
laimigāks, kad biju nabadzīgs un nožēlojams! 
Lūdzu, nem atpakaļ visu savu naudu...

Klausies, draugs, ja mēs atkal mainītos vietām, es tev Izdarītu 
dažus pakalpojumus! Es tev paridzētu atgriezties tajā draņķīgajā 

darbā un piešķirtu nelielu algas paaugstinājumu... Ko teiksi?

Izklausās
lieliski!

Un atkal 
Dakburgā -

Jauki, ka esam atpakaļ! Lai to 
nosvinētu, aizvedīšu jūs uz 

izsmalcinātu

Varbūt kruiza laikā 
man iepatikusies izsmalcinātas 
_ dzīves garša, zēni!

7  p£  VERAS 
DE-LUKSS 
BURGERi

O DISNEV 2005. Egmont Latvija; p/k 30. Rīga. LV-1081. tel. 7 244066 
lic. N.000700994. E-pasts: radaKcija«#egmont.!v . WWW httpy/www.eamont.lv 

I2*tovn«ciba 'Egm ont Latvija' por fcirnAlA iev>atoto roklimu saturu noatbJo

http://www.eamont.lv


JAU PEC DIVĀM NEDELAM !

u  z  m m .

l H

A tkal jau n i 
. kom iksi! _

, . ļ ^  v. — —  ̂ Melnā purva sacensības 
} / '  -'--y~"h s* \  ļ Dakburga jauns notikums -  tiek 

ļ | rīkotas Melna purva sacensības.
m š & 3 Sacensībās var piedalīties 
jebkurš Dakburgas Iedzīvotājs, kuram ir minihelikopters. 
Protams, pie tāda tiek gan Donalds, gan viņa māsasdēli. 
Donalds ir gatavs uz pilnīgi visu, lai pārspētu savus mazos 
radiniekus un pierādītu, kurš te ir visstiprākais un 
visviltīgākais. Diemžēl viņš atkal savāra pamatīgas ziepes...


