


MEDĪBU,
GRAFIKS

Jauni
komiksi!



m m . ;» !«

DONALDS DAKS
SUPERPILE

Dakburgai ir vajadzīgs varonis! Kāds, kurš līdzinātos 
Stingrim Platžoklim! Spēkavirs, kurš nakts 

melnumā atbrīvotu Dakburgas ielas J  
no uzmācīgiem blēžiem!

C

Protams, es! Man tikai 
jāsagādā kāds piemērots 

kostims un jāizdomā 
modīgs vārds!

Beidz ākstīties, tēvoci Donald! 
Tā notiek tikai filmas un 

komiksos!

Apklustiet, ķēmi! Kad es ķeršos pie darba, cilvēki 
pat neatcerēsies tādu 

Stingri Platžokli!

Tulkojusi Eva Jansone
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Nekusties, nelieti! Tagad tu esi 
Superpiles likumu aizstāvošajās 

«X rokās... ________ -

Nekusties, 
ļaundari! Tu esi 
Superpīles varā!

Es... lai velns 
parauj to sasodīto 

apmetni!
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Atkal pienākusi 
nakts! Darbība 

risinās Dakburgas 
košļājamo gumiju
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Apstājieties, ļaundari! Jūs esat 
Superpiles varā! Jūsu nekrietna
jiem darbiņiem 
p ie n ā c is  g a ls 1
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Pagaidiet! Superpīlei taisnība! 
Ja vien acis nevil, man ir 

paveicies!



Tiešām! Augustiņa augli! Jā! Superpīle 
ir vienkārši neparspejams! 

Varbūt...

Tur viņi ir! Kopa ar 
mēra statuju!

Paskatīsimies, vai Superpīlei vajadzētu klusi un veikli 
k ielavīties, lai blēži nespētu pretoties?

Vai arī vēja spārniem ielidot iekšā 
pa logu?!

Tajā pašā laikā- Diez kas tam dīvainim padomā? 
Viņš leka ka blusa uz sakarsētas 

pannas!

#  I . i f l  
■ ■  ■ ■

■sm *
Labāk iešu 
noskaidrot!

- V

h
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Kad tas klauns ienāks 
iekšā, lēksim viņam virsū, ^  

labi, Džūlius?

Labi, brālīt!

Bet 
Ņurkšķis 

un 
Džūliuss 
sadzir
dējuši 

troksni -

Nu labi! Nekur jau nav rakstīts, ka 
Superpile nedrīkst improvizēt! 

lešu pa durvīm!

11
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Un kā tad būs ar Superpili? 
Tēvoci Donald, tu esi varonis!

Tu pat saņēmi mēra 
\  Biezmaka uzslavu! r ļ

Ko tu gribi teikt -  tu strādāsi 
sanitārajā parvaldē? .

Dakburga visi tic, ka tu, 
būdams Superpile, iztīrīsi 

pilsētas ielas no noziedzības!

I



Bruno, palīdzi man salabot naudas L 
krātuves drošības sistēmu! Es vienkārši 
vairs nevaru atļauties maksat apsardzei!

Hmmm!

I Z G U D R
Ī E P A
nu

D 89084

TĒVOCIS 
KNAPS

KNAPA ROBOTS
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Neuztraucies, Bruno! 
► Nebūs sarežģīti! .

Hmm! Ceru, ka tas nebūs pārāk 
sarežģīti! -----------------

Jā! Pēc mazām izmaiņām šis skārda puisis
—  n._____ _ dancos nevis pēc
W Bruno,  bet  pēc
/ 7  musu stabules!

Labi. zeni! Sasieniet viņu kā nākas! Es 
tikmēr parūpēšos par robotu!

Pareizi! Ja neesmu neko salaidis gristē, mums tagad ir 
drošs ierocis, ar kuru atbrīvot Knapu Makdaku no viņa 

___ _ prāvās naudiņas!

Ha, ha! Cik labi, ka 
- /  pagājšgad cietumā 
' 7 pabeidzu 

/  elektronikas 
1 kursus!

Aiziet. brālīši! Kļūsim bagāti!

15
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M an tiešām  šobrīd  nav laika 
p ļā pā t ar jum s, blēži!

Labak piezvanīšu B runo un palūgšu, lai ved
—  . ---------------------- --------------  tev i p rom !

Uii! Sebastian , tu  neesi g luž i tads , kādu es gaidīju! 
P atiesībā tu  esi īsta sodība! \—mmĒKFfiram

Tā iedarbina 
m uļķu  slazda.

...vāku!
A āāāāāā!

Skaties! Es a tradu  vēl vienu podziņu!

Ui! To varētu  nosaukt p a r neve iksm īgu 
.______________ zvanu!

Ei, kas te  
notiek?
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Ei! Sebastian! Ver va|a! 
L Laid mani iekšā! Vai kāds mani 

sauca?

Ne, laikam man sāk rādīties! Sasodīta velna padarīšana! Tagad tā sasodītā
---------— — -  konservbundža zog

/2  manu naudu!

v s  Jr Heisā! Hopsā! \ \ — ______ '
N ' Darba diena galā! ļ  S n  f  -

Saņem!

Darba diena? 
Es tev parādīšu 

darba dienu!

Āāaaaaa!
Ko? Kas tas bija? 

Laikam muša iekoda!
Vācies prom, dumja muša!
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Es zināju, ka mums izdosies!

Skatieties! Re, '  
kur Sebastians stiepj 
veselu maisu naudas!

Aizmirstiet, jefiņi! Pavacieties nost no cela!Mēs noslēpsim maisu, tu tikmēr atnes 
vēl naudul

Jā! Tā ir mūsu nauda!
Aizmirstiet! Es 

to nozagu -  es arī 
paturēšu! j

Bet-bet tā 
bija mūsu 

ideja!

Apturiet zagli! 
Apturiet zagli!

Vai mēs varam palīdzēt, Makdaka kungs?

Jā! Sekojiet tai 
-v  mašīnai!
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Skatieties! 
Mašīna apstājās!

Svētā debess, 
robots skrien uz 

Bruno māju!

Gāzi grīdā, seržant! Es 
nedrīkstu zaudēt savus 

ietaupījumus!

Man izdevās, priekšniek! 
Dabūju naudu! ,

Neticu savām acīm un ausīm! Tu, 
Bruno Bezbremze, esi parasts, 1 

nožēlojams blēdis! J
Saprotiet taču, tas ir briesmīgs 

pārpratums! Atsieniet mani, es visu 
paskaidrošu! —

Es ceru!Ļaujiet man Sebastiana galvā 
šo to pielabot! Viņš drīz ^  

vien būs gatavs ^ 9  
vaļsirdīgi atzīties!
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Skatieties, tas ir 
prāmnieks Donalds 
v  Daks!

Viņam gan ir 
viegla dzīve!

H 23211

Mums jāvergo 
no rīta līdz vakaram!

Diemžel mums gan 
nav palaimējies!

REMONTDARBI

Tūlīt pat aizved 
mani uz pilsētas 
•v__dom i!___ ^

Tas ir mērs! Kāds 
pagodinājums!

Kopš Dakburgas vienīgais 
ļ tilts pār Cālupi rekonstrukcijas 

dē| ticis slēgts, pilsētā ir 
pieprasītas 

pārcēlāju laivas -

Jus taču negribēsit zaudēt savu 
pilsētas apmaksato darbu, Daka 

kungs?



Pēc stundas Ceru, ka man nebūs katru dienu 
jābrauc jūdzēm tālu, lai nogādātu 

mēru līdz darbam!

27
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V ä № .....« * s a

Kādā rāmā un klusā dienā 
Knapa Makdaka naudas 

krātuvē -

Ramtai rīdi... Es esmu dziedošs 
rēķinvedis, es daru savu darbu ar prieku.

-------- ^ r — j  Kas var būt jaukāks
\  par naudas

s . j E ti / / l s k a i t ī š a n u  
r ' C m *  / katru dienu...

Ieslēgsim televizoru! Varbūt 
zinās kaut ko pateiks!Nezinu! Vienīgais, ko saprotu, 

ir tas. ka mums tagad 
r T T ļ  ilgu laiku nāksies 

tīrīt ofisu!

PĒĒĒK!

Makdaka 
jums viss 
kārtībā?

TĒVOCIS KNAPS
DIM ANTA MEDlBU GRAFIKS
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Nu, sākotnējie pētījumi rāda, ka. 
šušš... šuš... ------
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Meteoram ir neaptverama vertiba. nekad mūžā neko neesmu 
tik |oti vēlējies ka šo mantiņu!

Makdaka kungs, mēs 
parūpēsimies, lai jūs to 

dabūtu!

Un es gribu, lai šajā ceļojumā viss būtu sīki 
saplānots! Nekādu neveiksmju vai misēkļu! 

Jāparūpējas par katru sīkumu!
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Lūdzu, sakiet, 
ka tas ir tikai 

sapnis!

Pēc pāris 
nedējām 

Donalda Daka 
dārzā -

Kadam jāaiziet uz virtuvi 
péc aukstas limonādes!

Labi, labi... 
Es piecelšos 

un atnesīšu!

Ēē... Tēvoci 
Donald?

čau, Donald, čau, zēni! Kā jums 
patīk mana lieliskā “palīgroka"? 

Vai nav brīnišķīga?

Tagad man vairs nebūs 
jālūdzas, lai jūs kaut kur 

brauktu! Nekādu 
paskaidrojumu, laika 

tērēšanas, es jūs vienkārši 
ņemu līdzi! Vai nav jauki un

Hrrmm! 
Patiesību sakot, 

mēs tieši 
šobrīd...



Vai mēs, lūdzu, tagad beidzot nevarētu 
- — — -j viņus izslēgt?Beidzot viņš ir klāt! Tūlīt 

sāksies pats jautrākais!

Muļķīt, mēs to 
nevedīsim ar 
mūsu kuģi!

Nē, viņi brauks 
pēc milzīga dimanta! 
Es gribu viņiem to 

atņemt! He! He!

Vai tam meteoram 
pietiks vietas uz 

mūsu kuča? |

34



“litān ija " ir stāvgrūdām pilna ar jaunākās paaudzes sakaru 
aprikojumu, bet jūs gribat izsviest naudu par baterijām kaut kadam 

vecam, noplukušam radioaparatam?
Beidziet ākstīties!

Labi!
Nu tad iesim!

Man patīk šis 
"noplukušais' 

radio!m m

Manam vecajam, uzticamajam 
tranzistoruztvērējam nosēdušās Ko? Jūs 

laikam 
jokojat!

Un “Tlfānija" 
pamet 

Dakburgas 
ostu -

Es tev saku, Donald! 
Šajā ceļojumā ir pārdomāts 

katrs sīkums!

Krava, sakaru līdzekli, 
satelītu navigācija... viss ir 

nevainojamā kārtībā!

Es pat paredzēju to, ka tu atkal iekulsies 
nepatikšanās savas lempības dē|! Mums 

ir vesela kaudze ar pirmās palīdzības 
aptieciņām! ---------—1

Te viss pilns ar konservu 
bundžām! Mēs atklājām, ka ar 
tām var trenēties žonglēšanā!

Tas nav 
konservbudžas!
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Tās ir saspiestas automātiskās piepūšamās 
gumijas laivas, bet tām ir pārāk jutīgs ieslegšanās 

mehānisms! Brāķis -  kā jau vairumtirdzniecībā!

Oho, tu esi 
nopircis veselu 

kaudzi!

Kas tie par kuģiem, kas mums seko? 
To tu arī paredzēji?

Protams, es rēķinos 
ar vismaz divdesmit 

vajātājiem!

Pēc dažām 
dienām -

Oho! Pirmo reizi mūža redzu \ Mes nedrīkstam viņus 
tik ātru tankkuģi! \  pazaudēt! Iedarbini mūsu

papilddzinēju!

Spriežot pēc satelitnavigācijas rādītājiem, 
pēc 13,5 sekundēm jau būsim piekrastes 

zonā! Diezgan biedējoši, 
vai ne?
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Ui! Laikam jau to tu nebiji 
ieplānojis!

Protams,
biju!

Klausos!

Kā tu domā, priekš kam man 
tieši tajā vietā piemetināta 
papildu tērauda plāksne? Esam klāt! Gatavojieties 

^ ^ ^ iz k ā p t  krastā!

Hik! Es pamazām 
sāku visu saprast!

Tāpēc es paņēmu līdzi 
miglas pūtējus!

Varbūt būtu labāk, ja 
ļ mēs viņus vienkārši 

piebeigtu?

Tu jau mājās 
izstāstīji, kā 

pārvietot 
meteoru??

Jā, Makdaka kungs!

A, tu jau to zini! 
Nu protams!

Nolādēts! Migla kā mūris! 
Mums neveicas... tagad 

neko neredzēsim! 
r

Klausieties, vīri! š ī ir vissvarīgākā operācijas daļa! Gribu, lai jūs 
darītu visu, kas ir jūsu spēkos! Mēs to esam atkārtojuši 100 reižu! Protams! Balstoties uz 

satelituzņemumiem, mēs 
uzbūvējām šai apkārtnei 

atbilstošu treniņu laukumu! 
Es neko neatstāju likteņa 

varā!

Kapteini, pagrieziet kuģi 15 grādus 
uz ziemeļiem un tad strauji 

7,5 grādus uz dienvidaustrumiem!

Skaties, tēvoci Knap! Vienam 
sekotājam izdevies panākt tevi!
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Sasodīts! Nolādētā bundža, 
es ta i knapi p ieskāros!Viss, izņemot 

tēvoci Donaldu!Šajā ceļojumā viss ir 
tik labi saplānots!

...un īpaši jaudīgā 
vilcējplatforma. kas 
pārvietos akmeni!

Apbrīnojami, 
tēvoci Donald!

Vispirms dodas ekskavatori, lai 
sagatavotu ce|u...

Pēc tam smagās 
mašīnas ar materiāliem, 

kas nepieciešami 
uzbrauktuves celšanai...

Skaties,

Viss izdarīts, 
Makdaka kungs!

Skaties, Donald! Vai nav skaisti?

Ēēē... izskatās pēc 
parasta akmens, 
nevis dimanta!

Mēs esam izrakuši meteoru, 
Makdaka kungs! Gribat 

atnākt paskatīties?

Un pec īsa 
brītiņa -

Ka tad!

Oho! Tas noteikti 
maksā veselu 

bagātību!

Ja noņemsim garozu 
mūsu skatam 

pavērsies mirdzošs 
dimants! Labi! Nu tad savāksim šo 

akmentiņu, kungi!

m d A I
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Viens.

BRUMWMl

četrill!

Brīnišķīgi pastrādāts, vīri! Redziet, ko 
var panākt ar rūpīgu plānošanu! Tagadļ 

ieslēgsim mūsu dimantu siltajā 
ligzdiņā un atgriezīsimies mājās!

Tas ir 
neaptverami!

Kā jau es teicu -  
šaja ceļojumā viss 

ir iepriekš paredzēts 
un saplānots!

Tas irjāatzīmā! 
Diez vai šajās bundžiņās 

varētu būt limonāde?

Pēc maniem 
aprēķiniem mums 

būs vēl pāris ķibeļu!

Kādas
ķibeles?

To jūs paši drīz 
vien redzēsit!

He, he! Viņi 
izpeldēja ārā no 

miglas!

Vai tu 
mājupceļā esi 

vel kaut ko 
ieplānojis, 

tēvoci Knap?
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Sveiks, Makruksi! 
Baidos, ka tu velti 

tērē laiku!

Ha, ha, ha! Piedod, 
bet es tev neticu!

Mēs piekrastē 
neko neatradām! 

Pilnīgi neko!

Kā vēlies! Dariet, ko 
viņš liek, vīri!

Ja nelaidīsi mūs uz kuģa, 
nākamā bumba trāpīs tieši 

mērķī!

Laipni lūgti... Tēvoci Knap, mūs 
bombardē pirāti!

Neuztraucies, radiniek!

Beidz spēlēt spēlītes H  
un tūlīt pat ver 

va|ā noliktavu!

Sveiks, Knap! Tagad es 
pārņemu kuģa vadību! Šķiet, 
ka te ir kaut kas priekš manis!



Ko?! Tu laikam joko!
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Velciet to iekšā un aizslēdziet . . .  4
tvertni! Brauksim mājās! 3 atrak, jo labak. Te kļūst

— • aizvien vējaināks!
Huk! Kā tad, ka kļūst 

vejainaks! Izskatās, ka 
tūlīt sāksies vētra!

Mums vēl ir laiks izvairīties! 
Paklausīsimies jūrnieku laika ziņu 
kanālu, uzzināsim, no kuras puses 

nāk vētra, un apbrauksim to!

Makrukša trakais paligs sašāva mūsu sakaru 
aprikojumu! Nekas vairs 

nestrādā!

Ārprāts! Mazais, 
riebīgais radījums!

Pagaidiet... Jums taču /  Jā. man ir vecais, 
ir mazs tranzistor- I uzticamais, “noplukušais” 
uztvērējs! Mēs to \  radio, bet...
varētu izmantot!

Tas viss viena sīkuma dēl! 
Visa plānošana, atkartošana 

viss vējā... divu muļķīgu 
bateriju dēļ!
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Kuģī ir plaisa! Iekšā plūst ūdens! 
Mums nekavejoties jāpamet 

šis kuģis!

Pagaidiet! Mēs vedam 
pasaules vērtīgāko 
dārgakmeni! Mēs 

taču nevaram to te 
atstāt!

Skrienam! 
Visi laivās!

Vētra taču ir tīrais nieks! Mēs to izturēsim! Es 
esmu pārliecināts! Mani aprēķini rāda -

Donald... zēni... uzticieties man vēl vienu reizi! Mēs 
varam pieveikt šo mazo vējiņu! Ha. ha, jā... es visu 

esmu sīki aprēķinājis...
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Nav vērts, tēvoci Donald! 
Vari beigt bļaustīties!
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Brrr...
klabklab!...

b rr...

Mums žēl, ka tev nācās \ Tur lejā bija tumšs un auksts!
zaudēt 500 tonnu smago I Esmu laimīgs, ka varu būt te,
dimantu, tēvo- _ . M  kopā ar jums! Štrunts ar visu

ci Knap! \  . f dimantu!
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JAU PEC DIVĀM NEDELAM!

Atkal jauni 
. komiksi!

Visu svēto d ienas noslēpum s
Dakburga tuvojas Visu svēto diena, 
un pilsēta sāk notikt dīvainas lietas. 
Vispirms bez vēsts pazūd Donalda 

suns- Kad Pēc ilgas meklēšanas 
nabaga dzīvnieks beidzot atgriežas mājās, izrādās ka viņš ir 
hipnotizēts! It kā ar to vēl nepietiktu -  ierodas detektīvs un 
paziņo, ka suns aplaupījis saldumu veikalu! Lat tiktu pie 

skaidrības, Donalds ir spiests iejusties detektīva lomā.


