




Mes neieredzam 
dārza darbus! Un it 

īpaši rakšanu,
V  tēvoci Donald! y

Šajā skaistajā 
vasaras dienā 

priekšpilsētā rit 
spraigi dārza 

darbi...

...tā ir |oti 
atslābinoša 

ģimenes 
nodarbe...

...bet diemžēl 
to nevarētu teikt 

par Daku ģimeni -

Zemes darbi 
jums palīdzēs 

pietuvoties 
apziņas dzīlēm!

DONALDS DAKS
MELNĀ PURVA SACENSĪBAS

Tulkojusi Eva Jansone
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Patiesībā man ne reizi nav bijis pat 
izredžu uzvarēt sacensībās!

Nu. laikam jau 
es esmu pavisam 
draņķīgs pilots...

Tā, mazais! Pastasti, 
kas tev padomā!

Hrmml

Hmm! Kas tas 
par muļķīgām 
sacensībām?

Tās nemaz nav mulķigas! 
Es runāju par Melnā purva 
_____ sacensibām! _.

Tēvoci Donald, tās ir ikgadējās 
minikopteru sacensības! j

Tieši ta! Un tas 
sākas jau pēc 
divām dienām! /

OHOI

5



f  Lidināšanas apkārt ar kaut 
kādiem helikopteriem ir īsta 

laika izniekošana!
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Pēc divām 
dienām -

Ārpus Dakburgas, aiz liela 
mūra, kas pasargā jaukos 

un saticīgos Tīraines 
iedzīvotājus no...

TĪRAINE

.spēcīgi dvakojoša purva, 
kurā valda viens vienīgs 

drūms un pamests 
muklājs-

f  Drošsirdīgie un ^  
cildenie minikopteru 

piloti! Saņemiet drosmi, 
lai pieveiktu visbries
mīgāko purvu šajā 

. apkaimē... Melno
purvu! ^

Jūs!?
Ko jus te darāt?

Pagaidiet! 
Mēs arī esam 

sagatavojušies 
visļaunākajam!

Mes, piloti Tiks, 
Tiks un Triks, gribam 

pieteikties Melnā 
purva sacensībām!
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Lai uzvar 
vislabaka 

pile!

Tieši tā, lieku galvu 
ķīlā, ka uzvarēs 
vislabākā p ile !

Un tā  dedzīgie savādnieki 
uzsāk lidojumu pāri 

purvainajam muklājam -

He-hē! Laiks 
sadot tiem  
"mazajiem  

sportis tiem ’’!

Jūs nedrīkstat /  Melnā 
izmantot vecāku!
pārākumu, lai \ piedaļ5SS5?"abl

izvairītos no V  SP0* 13' 11 
konkurences! Tā ir 

loti nesportiska 
rīcība!

Jā, dārgo 
tēvoci!

------------------------ 'N
Ēe, laikam jau es nedaudz 

pārspīlēju! Daku ģimenē visi 
ir izcili sportisti! j



Diezgan dārgs, 
bet šķiet, ka sāk 

atmaksāties!
 ̂ Kā tev patīk '  
mūsu īpašais ap
rīkojums, tēvoci 

Donald?
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Sasodītais pīļtēviņš! 
Viņš šmaucas!

Aizmirsti to pīli!
Labāk sāc 

uztraukties par 
krokodiliem!

Ata, tēvoci Donald! 
Mūs gaida uzvara!

Ja, tu varētu lidot 
mājās un uzrakt 

dārzu!

Sīkie žurkulēni! ^  
Tagad es esmu paša 

aizmugurē un man vairs 
nav nekādu izredžu 

k uzvarēt! /

Labi, ka man 
ari ir īpašais 
aprīkojums! Yf  Nu ja -  ^  

nekādu 
izredžu, ja 

spēlēšu pēc 
noteikumiem!

šo  162 tonnas smago 
akmeni sensenos laikos 
te atvēlis ūdenskritums, 

un tas...

Jā, tēvocis 
Donalds vairs 
nebūs cīnītājs!

Ha-ha-ha! Izskatās, 
ka esam tikuši va|ā no 

galvenā sāncenša!
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Pabrīdināšu 
Tīraines jaukos 

ļautiņus!

Serif, izskatās, ka pēc 
stundas purvs ies pari!

Ai, brališi. viņš mums 
tuvojas -  pavisam ātri!

Jā! Es tūlīt visu 
nokārtošu!

V R R R U M f!

ļO A

SLŪŽAS!Nē! Tikai ne to! 
Jūs atvērsiet...
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JA U N IE MEZSUSURI
LEĢENDA PAR PĒRKONPUTNU

Esat ieradušies, lai nopelnītu putnu vērotāju nozimiti. 
mežsusuri? Es jums pastāstīšu, kuru putnu ir vērts 

novērot!

Tas ir kā ērglis, spārnu pletums 
veseli septiņi metri!

Tas gan ir daudz 
vienam putnam! -

D 2000-103

Es jums saku, pērkonputns ir tik liels, ka mierīgi » Es pārdošu putna
— ---------  .«m varētu pacelt suni vai pat I fotogrāfiju un kļūšu
Nn - V  Paaugušu cilvēku! I bagāts! Nu, mežsusuri,

^ --------------------------------gribat paverot šo
^  ^  i^ in M lļr r ii'' | \  skaistuli?

Izklausās pārāk 
bīstami! Bet liels 

paldies!

He-he! Gigantisks 
putns! ^

Kušš! Viņš vēl 
sadzirdēs!

Nu labi! Saldu miedziņu!



Ģenerālis Ošņa atradīs pēdas!

Viņam vienmēr 
izdodas -

gigantiska p-putna!l-izklausījās pēc.

Tad jau tā leģenda 
būs bijusi patiesība!

...saņemsim 
gigantiskas goda 

nozīmītes!

Ja mēs atradīsim 
gigantisku putnu..

Bet pašā nakts 
melnumā smiekli 

vairs nenāk...

Tikai ne to! Droši 
vien viņu saķēris 

pērkonoutns!
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Mēs to pirms tam 
nepamanījām!

Ne! Ne! Paskatie
ties uz augšu! 

v  JJz augšu -

Varbūt viņš 
vainojams Tika 

pazušanā?

m / r r r -7

Mežsusuri -  ķeram viņu! Viņa fotoaparāts!

Es taču jums saku -  es 
nēsāju šo kostīmu tikai 
tādēj, lai pievilinātu un 

nofotografētu īsto 
pērkon putnu!

Neuztraucies, Tiki 
Mēs jau nākam! ~

Bens vispirms izstāsta <i
stāstiņus par gigantisku i Kāpēc viņš cenšas aizbiedēt 

putnu un pēc tam skraida cilvēkus prom no meža?
_ apkart tādā p a s k a tā lV  '  i r - , ------------------------- ---------

Varbūt aiz tā slēpjas 
^  ' * kads netīrs darbiņš?

- m tm m

Ošņa kaut ko saož!



Bet ko mēs iesāksim 
kad viņu atradīsim?

aa»

Laikam jau Bens Tikām 
neko nenodarīja!
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Paliec sveika, ļaunā 
pasaule!_______

/  Tik. mēģini mazliet 
y  piebremzēt -

Vispirms palaiž va|ā, 
tad atkal noķer!

Izskatās, ka putns 
grib iemācīt Tīkam 

lidot!

Ošņa atradis pērkonputna 
olas! Labi pastrādāts!

Āūūūūū!

Laikam izripojušas 
no ligzdas! Noliksim 

redzamākā vietā!
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'  Kādas X  
ciešanas! ļ  

Ak vai! Vaima- J 
v nudieniņ! y

Kas noticis, 
tēvoci?

Ar naftu?Tādus kuģus parasti 
vajag nokristīt!

Un zini. kā?

Kā -  nu un? Tev ir kaut mazākā 
nojauta, cik maksā šampanietis? Veselu 
bagātibu! Un es netaisos maksāt tadu 

naudu tikai kaut kādas muļķīgas 
'----------  tradīcijas dēļ! ______ "

H 21134



Ko jūs gribat ar to ̂  
teikt? Kāpēc es ne
drīkstu pievienoties?,

D 2004-193

Atvainojiet, ka 
traucēju...Visām, izņemot vienu, Bezbremzes 

kungs! Jums nav koledžas diploma!
' Es atbilstu 

visām dalīb
nieku prasībām!

Hmm!

Huk! Ja vien es nebūtu 
izgudrojis to spilvenu 

uzbužinātāju...

Bruno! Pēc desmit minūtēm būs 
gala eksāmens! Tu nāksi?
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Paldies, vecais! 
Nebūtu slikti, ja 

i dēlim būtu gaisa

Tu saki? Interesanta doma! 
Varbūt es varētu -

Varbūt jūs to varētu no- 
saukt, Bezbremzes kungs?

m
1 V

Simtu ceturtais elements 
ir ruterfords! Ta simbols ir 
Rf! Un atommasa -  216!

a
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Oho! Jūs man kaut 
ko izgudrosit?

'  Apbrīnojami, 
Bezbremzes kungs! 
v------7 Paldies!

Un man?

Un man 
arī?

Mēs gribētu augstāk lēkt! Vai 
jūs mums nepalīdzētu, Bez- 

--------------bremzes kungs?

Un viņš izgudro

^  Viens, divi, trīs! \  
Kurš mums vienmer 

palīdz!? Bruno! Bruno!
. Jahūūūū, Bruno! .

Bruno, jūs esat 
neparspejams!

r Meitenem patīk muskuli!
Bet mēs spēlējam tikai 

šahu! Vai jūs mums nepali- 
dzētu, Bezbremzes kungs?

Lieliski,
Bruno!

Tik smagas grāmatas! 
Bezbremzes kungs, vai 
jūs man nepalīdzētu?

'UvAv )// '

33



Sveiks, Bezbremzes kungs! 
Esmu aizmirsis, kā driblēt, un.

'.trenerissaka, ka nevarešu 
spelet, kamēr neiemācīšos! 

Jūs nevarat palīdzēt?

Zini, man 
šodien ir gala 
eksāmens...

Vēlāk...bet driblēšanas 
palīgs būtu tīrais 

sīkums!

Hmmm!Jūs esat ists 
vecis. Bruno!

Profesor! Esmu ieradies 
kārtot noslēguma eksāmenu!

Atvainojiet, Bezbremzes 
kungs! Eksāmens ir beidzies!Un vēlāk

...nepabeigšu 
skolu! Šņuk!
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Varbūt mēs varē
tu aprunāties ar 

profesoru...

Uh šā gada īpašais goda 
diploms pienākas...

Tas nav godīgi! Bezbrem- 
zes kungs ir gudrāks par 

mums visiem kopā!

U N I V E R S I T Ā T E

ABSOLVĒSANAS
c e r e m o n i j a

Bruno Bezbremzem par viņa 
1  ilggadējiem 
I  izgudrojumiem!

Ei, klausieties! 
Nofotografēsi

mies!

Nu. ka ir but 
absolventam, 

Bruno?

Pēc divām 
nedēļām -

Kosmosa melnie caurumi!
Tie tiešām ir melni vai 

tomēr nedaudz pelēcīgi?

Turpmākās trīs stundas 
es jums skaidrošu tieši 

šo jautājumu!

A k vai! Ja es bū tu  mājās, 
varētu kau t ko izgudrot..
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Tā iejutās spēlē, ka 
pavisam aizmirsu randiņu 
ar Deiziju! Nokavēsim vēl 

jauno Piķa Platpleca 
filmu!

DONALDS DAKS
NEVEIKSM ĪGAIS RANDIŅŠ

Donalds nolēmis ievingrināt 
muskuļus, spēlējot futbolu! 

Bet īstais treniņš 
vēl tikai gaida...

018
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Zelma Puķe! Dženija Knose! Mērija Bladāce! Denija Greizkāja! Tās bija mūsu laimīgās 
DVD ieguvējas!

Varbūt to DVD 
komplektu var pasūtīt 

internetā.
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Tas ir garš stāsts, 
draudziņ! Es uzvarēju 

konkursā, lai pārsteigtu 
savu meiteni! Bet viņa 

^  mani atšuva! .

Tu esi konkursa uzvarētājs? 
Es gan cereju ieraudzīt kādu. 

ne tik vīrišķīgu būtni!
Vēlu vakarā

Uhhh! Tu joko? Tas taču ir brīnišķīgi! Beidzot varēšu 
parunāties ar kādu puiša cilvēku! Man ļoti patīk dāmas, bet 

vienmēr redzu tikai un vienīgi viņas! Mēs varētu parunāt 
^ __ par sportu... piemeram, par futbolu! ^  y

Piemēram, Pi|u 
Pavēlnieku?

Tiešam?
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Prrrl Es nemūžam netikšu klāt 
Deizijai -  tā ir cena par to, ka 
vazājos apkārt kopā ar tevi!

Tu saki? Es parasti pārģērbjos, lai izvairītos no 
fanēm! Kas es būšu šoreiz? Ielas pārdevējs? 

Policis? \ — im m r-rj—

To gan es nedomāju! Viņa grib noskatīties jauno 
komēdiju! To rada tikai te!

Ej, sameklē viņu! Es tikmēr 
paķeršu čipsus!

Tērpu veikala neka 
cita nebija! Domāju, 

ka Deizija tūlīt 
būs klāt!

Tu būsi sajūsmā, 
skaistulīt! Uzticies man!

Hmmm! Protams! Bez kaiti
nošā Donalda jau nu nekur!

Viņiem bija izbeigušies čipsi, tapec es aizskrēju 
līdz blakus bodītei! Klausies, Donald,

F ļ kāpēc tev galvā
W V ta kaste?

Es tev uzticējos un gaidīju, bet tu tikmēr
spēlēji futbolu... ,----------------------------

--------- <37-----1 r \  Piķi? Pīķi!
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Pēc divām stundām Šoreiz es v iņai pateikšu, ka te 
i r  Pīķis! Es nedrīkstu  

kliegt, c itād i visi 
r sadzirdēs... J T V - f l ļ

Sis ir vienīgais 
boulinga centrs 

Dakburgā! Domāju, 
ka drīz viņas būs 

i  klāt!

Tas ir viņš, Deizij! 
Viņš ir pārģērbies! 
------- 7 .------- -- -

Un lai tā būtu 
taisnība. Donald!
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Pakaļdzīšanās aina! Pavācies malā, šoferīt! Patrenēšos 
savai jaunajai piedzīvojumu filmu varoņa lomai!

Piesprādzējies, 
Deizij! ši bus 

traka naksniņa!

Svētā pasaulīt! Viņa lido 
kā pa sacīkšu trasi!

Izskatās, ka kādam 
vēl jāpamācās -

Atvainojiet, jaunkundzi 
Es jums atlīdzināšu 

zaudējumus! ^

Neuztraucieties. Platpleca kungs! 
Pēc jūsu ietriekšanās mašīnas 

vērtība tikai cēlusies!

Ar taksi viss kārtībā!
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Atkal jauni ļ l  
_ komiksi! Æ .

■ I  J  s /  ļ  ļ  Superpīle
/  Dakburgu pārņēmuši 

^  ļ kriminālnoziedznieki, tāpēc 

ļ ļ ļ / ' \  Donalds, būdams apzinīgs 
pilsonis, nolēmis k|ūt par 

slavenu un visu iemīļotu supervaroni. Viņš rūpīgi izstrādā 
savu jauno tēlu un ķeras pie lietas. Darba ir daudz, bet 
izrādās, ka supervaronim nepietiek tikai ar slavaskāri un 
izcilu pašapziņu. Blēži tomēr ir traki viltīgi ļautiņi.


