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Nāciet pusdienas, '  
sīkie! Beidziet lūrēt viena 

punktā! Nogaršojiet 
^  manu brīnumdarbu! a

Tēvoci Donald, mums no
teikti jāiet? Mēs skatāmies 

Dzelzs pavarus!

0 2003-117

DONALDS DAKS
DZELZS PlLE

Mums riebjas 
spageti ar tomātu 

mērci!

Kāda necieņa! Es pavadīju garas ̂  
minūtes pie plīts, lai pagatavotu 

jums maltīti!
Ēdiet!

' rjCi

Tulkojusi Eva Jansone



Šova vadītā js ir 
noslēpumainais Ēdienu 

Pavēlnieks, kuram 
^  izdevies Īstenot ^  

Z 7 sapni! ^

Tas ir 
vissuperīgākais 
šovs pasaule!

Viņš uzbūvējis Virtuves stadionu! 
Tā ir neparspejama arēna, kur 

pavāri cīnās kā gladiatori!
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Nākamajā dienā

Es nevaru atļauties \  
veselu mēnesi maksat 
par vakariņām dārgos 

restorānos! Vispirms laikam 
vajadzētu pieteikties /  

šovam! \
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Un es dabūšu pamatīgi trūkties, kad 
satikšu Dzelzs pavārus! Hmm! Varbūt 

vajadzētu nedaudz patrenēties?
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Vai jūs neteicāt kaut ko par 
naudas atdošanu?

Vācies! Tu sagrāvi manu 
akadēmiju! Aāāāāl Es v ļ 

esmu iznīcināts!

_______ _

Tajā vakarā Brālīši, šoreiz mēs ar patiesu 
prieku apedisim šo zaņķi!

A k  kungs, kā v iņ i tīksm inās!
Tik pašapm ierināti! Tik pārliecinā ti! 

Un viņiem  ir  iem esls!

Kā nekā pēc pāris 
dienām mēs veselu 

mēnesi ēdīsim tikai un 
vienīgi restorānos!
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Mums uzbrūk! Sakausim 
viņu. kolēģi! Reizē!

Jēziņ! Viņi man 
uzbrūk!

Lūdzu, 
nekaujieties 

manā stadionā!
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Mūsu pusē 
gaiss tīrs! 

Uzbrukumā!

Paskatīsimies, kā tas 1 
pēkšķis pārcietīs Dzelzs 

pavāru uzbrukumu!
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Atkāpieties, g|evu|i! 
Tūlīt jūs redzēsit, kas ir 

īsts pretuzbrukums!

Aāāā! Tas pīļtēviņš 
ir īsts maniaks!

Vēl ļaunāk! Viņš ir 
neapturams maniaks!

(
Un visi mani izcilie pārtikas produkti 

izniekoti!
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Viss gatavs, tiesneši! Sagatavojiet savas garšas 
kārpiņās īstai maltītei! Mana veca. labā recepte! 
____________Spageti Paka gaumē!

Pēc pāris mirkļiem
šausmas! 

Kads kauns!
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Piebremzē, vecmāmiņ! Es 
sāku nogurt jau skatoties 

vien, kā tu ņemies!

VECMĀMIŅĀ PLEZNITE
NEZŪDOŠAS VĒRTĪBAS

Es nedrikstu apstāties! 
Vai tad tu nezini, ka 
sieviešu darbi nekad 

nav apdarāmi?

D 2002-124

Un kāpēc tu tagad tā 
ste idz ies?_____

Jāsāk gatavot pusdie
nas... Auuu, mana potīte!

Es taču tikšu galā ar vienas 
vecas dāmas pienākumiem!
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Debestiņ. es te 
ņemos jau veselu 

stundu!
~~7y— ---------------

Beidziet ārdīties! 
Pagaidiet savu kārtu!

Au! Es taču 
negribēju tik 

daudz!

Vismaz šī grīda 
būs kārtībā!

Ārprāts! Kā vecmāmi
ņa tiek ar visu galā?
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Pēc bfltiņa Ferma viss iet 
kā pa sviestu!

Sveiks, Zosuli! 
Glābiņš ir klāt!

Neuztraucies, vecmāmiņ!

Tas ir vieglāk 
par vieglu!

Vai tad neviens 
pēc manis 
neilgojas?

Fūūū!

Ei! Nemaisies 
man pa kājām!

Palīgā! Kurš atstāja 
vaļā vārtiņus?

Vaiiii!

Tici man, labāk nerunā 
pretī tēvocim  Donaldam!

Nāc atpakaļ, citādi 
mēs tev parādīsim!

Stāvi!

Nē, tikai ne manu 
mašinul

Laidiet mani vajā!

Viņš ir lielāks 
par tevi!
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Ei! Es jau 
biju dušā!

šņuk! C ik briesmīgi - 
es neesmu nevienam 

vajadzīga!

Vecā grabaža 
nekust no vietas! Jāiedarbina dzinējs! 

Bet to  prot tikai 
vecmāmiņa!
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Es tev pēdējo reizi saku -  nāc atpakaļ!

Kapec tu viņu sauci?Ak vai!

Vai kads man, 
lūdzu, nepalīdzētu?

Es esmu 
aizņemts!
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Un pirms fermai 
pienācis gals -

Kas tas par troksni?

Dodiet man santehniķi! Ātri!

Nav ne jausmas, kas notic is. 
vecmāmiņas vecajai mašīnai!

Nāciet man līdzi, vīri!

Bet tēvoča Donalda 
mašīnai ir m īksta riepa!

Paldies, dod ie t šurp!

Kas te notiek? Redzi, vecmāmiņ, 
izskatās, ka...

Viss skaidrs! 
Pietiks atpūsties!

lai tevi aizvieto
tu, vajag tik 
daudz cilvēku!

Fūū! Cik labi. ka 
viss atkal ir 

pa vecam!

Un es jau sāku uztraukties, ka vairs nevie
nam neesmu vajadzīga! Kas var būt labāks 
______ par kārtīgu darba d ienu !____ _____
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Kāpēc tu vienmēr visā vaino Billiju? Nez kāpēc tad 
man ir vesela atvilktne ar tavām kaķenēm?

DONIJS DAKS
NEVAINOJAMS A U B I

Tev te nāksies sēdēt 
veselu stundu! Man 
norunātā tikšanās, 
tu  tikm ēr sāc pildīt 
mājasdarbus! Tūlīt 

v  būšu atpakaļ! >

Es jau otro reizi šonedēļ izciešu 
sodu par Billija nedarbiem!

Riebeklis! .

Laikam jau 
lietiskie pierā
dījumi liecina 
pret mani...

Kāpēc direktors 
tic Billijam, 
nevis man?
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Viņam jau apnicis ar mani 
cīnīties, šī nav pirmā reize! 

Domāju, ka viņš kadu laiciņu 
būs prom!

Ha, ha, ha! Novēlu vainu 
uz to dum jo pīlēnu...

Tagad tikai 
jaizdomā, 

uz ko šaut..
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No Platkakla kunga loga paveras 
tāds pasakains skats! No šejienes 

pat var redzēt Pēkšķuleju! J

Labas šaušanas noslē
pums ir pareizā ieroča 

izvēlē! Viņš ir īsts klauns! 
Pēdējais laiks kļūt par 

profesionāli! S

Papriecāšos, 
kamēr esmu 
iesprostots!

Re, kur Krunkaina kunga 
sarūsējušais vējrādītājs! No 

apakšas loti grūti tam trāpīt! Domāju, ka no šā leņķa 
“ Precizā Petija" 

tiks gala! a

m
Donijs ie t no skolas 

uz m ājām ! Viņš ir  kau t ku r 
tepat!
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šis modelis ir “ četrkājainais Čerčils"! 
Tas dom āts šaušanai pa vertikāliem 

priekšmetiem no liela attāluma!

Ar šo jauno 
cepuri jūs 

izskatāties loti 
godājams, 
tiesnesi!

precīzie šāvieni aizvien 
vairāk un vairāk...

Donljs Izmanto 
visus savus 

vecos draugus] 
“ MārkJgo
Marku

.. .“Sparigo Sjū" un 
pārējos! Drīz vien visi.

..gremdē Billiju 
zem ūdens!

Billij Lovet! Ja tu biji tas. kurš sabojaja 
manu cepuri, tu  tūlīt dabūsi!

aja Nemaz 
nemēģini man 

melot!
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Kaut kur netālu 
laipnā dāma 

Millijas kundze ir 
dziji Iemigusi -
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Paldies 
dievam, ka 
pamodos!

Khe!
KHEK1

Tas nav iespē
jams! Donijs ir 

manā kabineta!

.un vis|aunakais 
viņš sabojāja 

tiesneša cepuri!

L IE L V E IK A L S

Āāāāāāā! Donijs šāva! 
Pie visa vainīgs Donijs! 
Kā viņam tas izdodas?

Skolas sargs būtu pamanījis, ja 
viņš censtos aizlavīties prom!

Sauciet mani par traku, bet 
tas niknais pūlis ar Platkaklu 

priekšgalā nāk šurp!

Nāciet un paši 
apskatieties!
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Redzat? 
Viņš pilda 

mājasdarbus!

Viņi jau  kāp j pa  trepēm ! 
M an jā tie k  vaļā no kaķenes!

Hmm?
Ko?

Pēc 24 
stundām

Un aizmirsti par saldumiem! To nu 
gan tev nevajadzēja ņemt līdzi!

Es neesmu 
vainīgs! Donijs 

to  iešāva pa 
logu! Es...

Beidz 
sarunāties 
pēcstundu 
laikā. Billij!

Es taču esm u B illijam  parādā pāris smalkmaizīšu, ko  
M illijas kundze m an iedeva p a r mājas glābšanu!

Pietiek! 
Kāpēc tu vienmēr 
vaino Donlju?
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KNAPS MAKDAKS
MARKAS

Lieliski! Ja es tikšu pie tas markas, es to 
nolikšu blakus savai veiksmes monētai!

Dakburga 
šonedēļ ir 

mārku tirdziņš!

Markas pārstāja drukāt, jo 
pēc tām nebija pieprasījuma! 

Ja mēs atrastu kaut vienu 
__  tādu mārku... Labi, ka pateici!
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Un viņš teica, ka 
noliks mārku blakus 
veiksmes monētai!

Hmm! Man 
ienāca prāta 
laba doma!J

Man gan īsti nepatīk tā rīkoties, bet 
nāksies izmantot aizliegto serumu, 

lai plāns izdotos!

Viena pilīte, un es uz pusstundu 
pārvērtīšos par mārku! Ja izdzeršu visu 

būšu marka visu atlikušo mužu!

Tas ir diezgan riskanti, bet ja 
man izdosies, vecais žmogs 
pats savām rokām aiznesīs 
mani pie savas veiksmes 

v  monētas! v

Donald, mana tirgoņa nāss saož 
mārku! Tā ir kaut kur tepat!

Re, kur Makdaks 
ar savu neciešamo 

krustdēlu!

MARKU TIRDZIŅ

Jāatzīst, ka es jūtos kā veiksminieks!

Kā tad, Knap! 
B e t bagāta  
kļūšu es!

Drīz vien vecais žmogs 
noslēgs neaizmirstamu 

darījumu! Un tad monēta 
bus mana! Tikai un vienīgi 
' — > mana!

H A RKU TIRDZIŅŠ
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Oho! Tik daudz 
mārku! No kura gala 

saksim?

Iesim pie viena galda 
un sāksim skatīties!

Kas zina? Varbūt 
mana veiksme ir tepat 

aiz stūra!

Un burvju vārdi: 
"Desmit centi, 

Dakburga, 
2001. gads!"

V-viņ i nāk! 
Ceru, ka m an  

izdosies!
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Atvainojiet, labo cilvēk! 
Ludzu, paejiet mala, mes 

neredzam visas markas!

Ai, atvainojiet!

k Tikai ne to! Es 
esmu pielipusi viņam 
_ p ie dibengala! -

Kur es redzēju ūdens 
dzesētāju? Gribu 

padzerties!

Ehh! Te ir tikai parastas markas! 
Nāc, iesim pie nākamā galda!

Nē! Jums ari nebūtu, 
ja viņš uzsēstos jum s 

virsū! Vācieties visi 1 
^  prom! j

Jums viss 
kārtībā, . 

jaunkundz?!

Vai! Jābūt uzmanīgākai, ja 
gnbu tik t pie monētas! 
Atri iedzeršu serumu!
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/  Ha, ha! Tūlīt p a t 
vecais m uļķis m ani 

atradīs un aiznesis uz 
N . im ājām! .

Tik daudz 
mārku! 

Apburoši!

Te nu gan savākušies visādi 
divaini ļautiņi, tēvoci!

Kāda laime! īsts retums! Neticami -  tu  te tā vienkārši 
mētājies! Bet tagad tu būsi 

mana, skaistulīt! Es tevi 
vedīšu mājās!Ui! Kāds 

pārsitis  
M akdaku!

Pēc 29 
minūtēm

Slavenā 2001. gada 10 centu marka! 
Neticami -  es esmu ieguvis tadu vērtibu!

minūtesl

Es tev pateikšu, kur tu vari 
sabāzt savas markas!

Tā nav tava 
darīšana!
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A t p a k a ļ  

t i r d z i ņ ā  - Hm! Mums nav daudz sieviešu 
kārtas filatēlistu! Viņa izskatās 

diezgan dedzīga -  šodien te jau 
o tro  reizi! ^

Rmr! Ceru, ka 
Makdaks vēl 

ir te! r

MARKU TIRDZIŅŠ

Nešķirotas markas” ? Man 
jātiek pirmajai! $ i ir mana 

pēdējā iespēja!

Diez vai tu  to  atradīsi, Y  M uļķibas! Pārmek 
tēvoci! Man jau galva lēsim “nešķiroto 
sāk griezties no visam \  f  mārku" stendu!* 

tām markām! ] V  , ^

Uzmanieties!

Tur taču nekā nav, vai ne?

"10 centi, 
Dakburga, 

.2001. gads!'

Izdevās! 
šo re iz  man 
izdosies!

Ei, kur viņa 
pazuda?
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Jā! Man ir laba priekšnojauta! Pagaidi! 
Re, kur ir!

Tu tiešām 
doma, ka 
izdosies?

f  Ak, debestiņ! Esi kaut ko 
dzirdējis par adatu 

siena kaudzē?



Atradīšu skaistu rāmiti, lai marka izskatītos labi 
blakus manai veiksmes monētai!
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Aiziet! “Desmit 
centi, Dakburga, 

1 2000. gads*...

Nu labi! Tas man maksāja tikai 
10 centu! Tieši tādu mārku man 
vajag, lai aizsūtītu vēstuli uz , 

Bongostanu! i

©  DISNEY 2005, Egmont la tv .ja : p /k  30. Rīga. LV-1081. tei. 7 244066 
:ic. N.000700994, E-pasts: redakcijaO egm ont.h/; W\MW: http://vAvw.egm ont.lv 

Izdevniecība "Egmont Latvija* par žurnālā ievietoto rokfāmu saturu neatbild.

http://vAvw.egmont.lv


JAU PEC DIVĀM NEDELAM

jŪRg t̂f. TiRAK'Al-ftASAUiliE

A tkal jau n i 
t kom iksi!

J J J ji * • ^TļTr \ Senā pagātnē
’ ’ ' 3:  1  p ie D ona lda  a tka l c iem o jas

I Akmens laikmeta draudzene Ona. 

■ ■ ■ ■ ■ S p B I B B M a F  ši ir loti īpaša diena -  pagājuši 

tieši desmit gadi kopš Onas ierašanās mūsu laikmeta, tāpēc 
Onai k|ūst skumji ap sirdi. Ar Bruno palīdzību Donalds un viņa 

senā draudzene atgriežas Akmens laikmetā, un izrādās, ka 

šajos gados viss ir mainījies. Viņus gaida trakas lietas!


