


Tava reklāmā.
Pateicoties Tavai 

atjautībai komercspēles 
pirmajās kārtās, Tēvoča Knapa 

bagātības ievērojami pieaugušas, un 
viņš Blūmb'iirgā ir atvēris ļoti daudz skaistu, ļaunu veikalu. 

Taču neviens Blūmburgas iedzīvotājs I 
par tiem neko vēl nezina, un 
tādēļ ir nepieciešama reklāma.
Kā Tu reklamētu savu un 
Tēvoča kopīgo uzņēmumu?
Kā Tu reklamētu savas preces?
Varam pateikt priekšā, ka 
reklāmai būtu jāietver Tavas 
firmas simbols un īss, 
kodolīgs______^uzsaukums !

Galvenais ■  v \ 3 p s & s t  ka šī ir pēdējā ”  komercpēles kārta,
I H H j L  m pavisam drīz Tu uzzināsi visveiksmīgākos

un atjautīgākos, kuriem Knaps Makdaks 
kaistas un v ē r ta s  balvas, : 
kas tiks svinīgi pasniegtas 
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TĒVOCIS KNAPS

"LA GALLETA" 
MEKLEJUMOS

Tulkojusi Inguna Jansone





"...steigā mums 
nepietika laika 

nocirst priedei 
zarus, oet arī 

tāpat tā mums 
Ralpoja 

lieliski."

"1545. gada 19. aprīlis. 
Pēkšņa viesuļvētra 

nes kuģi pretim 
smilšainajam Saharoko 

krastam Āfrikā."

"Liktenim labpatikas 
"La Galettu" satriekt 

pret zemūdens rifu, 
un kuģis nogrimst.

"1545: gada 16. aprīlī 
mes uzņēmām kursu 

uz Kadisu."





Vai es nevaru mazliet aizņemties
to tavu karti, tēvoc?

Man liekas, 
šo krastmalu- 

es zinu.
Vai tu pazīsti šīs9  

vietas, Mehmet?

7  Aha! 
Nevaru vien 
sagaidīt, kad 

nonāksim 
■-) pie jūras!

Tur ir daudz bīstamu rifu!
Kāda leģenda stāsta, ka tur noģrimis 
—...... spāņu buru kuģisI --------- —
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Mēs dosimies izlūkpetdē līdz rifam!Drīz vien
Lai jums 

labi veicas!

Tas nav īstais kuģis!

Tilpnē ir tikai 
balastakmeņi. 
nekā vairāk!



r  Bet *'s'  
(vaimandieniņ!)

*- T ij taču izkūlies sveikā 
no smilšu vētras, vai ne? 
Nu tad stāvi klusu un

nestrīdies! M

. Bet vai man tas 
nebūs bīstami?
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Manuprat, nav nekā romantiskāka, kā 
meklēt patvērumu no vasaras lietutiņa.

DONALDS DAKS 
DEIZIJAS DIENASGRĀMATA

Mīļā dienasgrāmata! Dienā, 
pastajgājoties ar Donaldu, pēkšņi 

sāka līt...

Piemēram, 
ar Cietsmaidi!Es vairs neveļos tevi redzēt, 

tu aunapiere ! No šodienas es 
satikšos tikai ar tiem, kas ciena 

dāmas!
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.. vieni vienīgi 
pārsteigumi... Kurp mēs varētu doties, 

■—  T dārgais 
k /  W  Cietsmaidi?

Tiesa gan, mīļā dienasgrāmata ! Cietsmaidis prot
apieties ar dāmām ! viņš ir ļoti romantisks

Tie ir nieki, 
salīdzinot ar 

tavu daiļumu, 
ļk Deizij!

Cietsmaidi, 
puķes ir 

brīnišķīgas

Arī tas 
ir pārsteigums, 

mīļā Deizij!

Trifele ? Bet tas taču ir 
dārgākais restorāns 

visā Dakburgā!

Galdiņu diviem ? 
Lūdzu, sekojiet man

cik galants ! an allaž p« 
<ot izskati 
meitenēm

Priekš tevisnekas 
nav par dārgu!

Cietsmaidis ir pati uzmanība ne tikai pret mani 
bet ari pret citām sievietēm f -

Atjausiet piebīdīt 
iūsu krēslu ?

Tencinu !

Eh I Donalds jau nu gan nav romantiķis, 
bet vismaz viņs neflirte ar citām sievietēm 
„  manā klātbūtnē!

Diezin vai Donalds 
vēl dusmojas 

__  uz mani ?__ i
bez manis !

rRIFELE

Es aizeju ! 
Šķiet, Cietsirdis 

neskums





17



(ā tu mani neuzskatīji par gana romantisku 
es iestājos romantiskās rakstības kursos

ROMANTIKAI I
r a k s tīb a s \  

KURSU 1 
£4 n o d a r b īb as  
PASOT\ET ARl 
VIDEOKASETI 

••PUĶES 
i UN SMAIDS"

Nemaz neliedzies !
Es tevi redzēju ar iesmaržinātu 

vēstuli un sarkanu rozi!
Ā I -  ak tu 

par to ? 
Acumirkli I

Un šobrīd trenējos otrajam 
uzdevumam -  "Kā dziedāt 

ar rozi knābī?" I

Rozā konvertā ieliku 
pirmo mājasdarbu -  

"Kā rakstīt 
mīļotajai ?" I



DONALDS DAKS
Tēvoci Donald.

B B f  « L l d l L  i_ U III,
Hļ ļ ļ ( ^ ^ ^ v ž te k i

MĪLA
UZ

DAIĻAJAM
MĀKSLĀM

H5513&
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Tagad es jus, barbarus, 
iepazīstināšu ar daiļajām 

mākslām!
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Bez tam ŠT telpa ir 
pavisam tukša, 

tēvoci Donald!
- Stāviet klusu!

Un baudiet no mākslas kausa!

_ labāk gribētu 
kādu krūzīti sulas!

r Ml JUO juiai. VI1\ 11 ^

pilnīgi klusais klusums?

/ Ā-ē-mm-jā! ] 
N̂/iejņreizējl apburošs

\ Tas ir brīnišķīgsļ 
f  Tas ir vēl klusāks 
l par klusu! ,;!, š

v Jā, patiešām r "  
' Tas ir tieši tas, 
ko eš meklēju!

KLUSUMS
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Laidiet mani vajā! 
Mani brāļadēli 

jau bus 
aizbēguši!

Nomierinieties! 
Necik tālu viņi netiks! 

Drošības apsvērumu dēļ 
nevienam nav atļauts 

atstat šo ēku!
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Beigu beigās 
karaliskā vizīte ir galā -

Un tā,
zēniem ir pietiekami daudz laika, 
lai aizbegiu pa pagraba logu -

Bet nelaimīgā kārtā 
neviens nedzird 
Donalda kliegšanu, 
jo visi apbrīno 
Ričlandes 
Karali -

Palīga!
Palīgal

^  Kas viltīg§ tā kā lapsa 
j j j  un spēcīgs xa ka tīģeris... 

Svarcdakers, 
Svarcdakers!^ iņ



Paklau, Resnīt! Tu iekāp 
pa logu un atver man durvislj 

Tad mes nozagsim Kičlandes 
krona dārgakmeņus)

Ha! fla!

Re, kā mums veicas 
atvērts logs! -.rM

Nav jēgas kliegt 
pēc palīdzības! 
Neviens tāpat 

jtlani nedzird! j

Ir tikai viens veids, kā izkļūt no šejienes 
Lietojot rupju sp^u!

B U M M M !

Muzeja sargs bez mazākajām aizdomām 
veic kārtējo apgaitas apli -

Pa to laiku 
pie muzeja

Pa to laiku 
Donalds ir 
atbrīvojis 
vienu roku -





Oho! 
Kurš

tik skaisti 
piesējis 

šos 
noziedz

niekus?

Labi nostrādāts, zēni!To izdarījām mēs, 
seržant! ^

Mēs nezinājām, ka tadi mazi puikas
var pārspēt veselu zagļu bandu!

Patiesībā jau 
mums palīdzēja...

Visus šos paņēmienus
mes iemācījāmies Hrrrrrrmmmmf!Re nu, mister Dak!

Mums
kinoteātrī... no

Švarcdakera!

Ko jusu tēvocis teica? Es lāga nesapratu 
ei, kādēļ jūs bēgat?

..nekad mūža 
vairs nepieminet. "..JŠvarc- 

' dakera 
vardu!!!

Tādēļ, ka mēs sapratām, 
ko viņš teica!





GADĪGAIS
DONALDS

'Dn, kad biiu laimīgi ticis galā 
arī ar asioņkajil jūras dibenā 

lepni iemirdzējās ilgi meklētais 
dārgakmens...

r Velna milti Tāds putenis, ka ^  
pe ēst gribas! Turklāt nevaru 

atminēties, »<gr esmu licis vienu 
j t o  saviem z ila jiem  brīnum iem ļ

Paga!
Vai ar to bērnībā nerotaļājas

mazais Donaldinš?

'  Tada pazīstama dūi 
Tagad, es skaidri zinu 

akmens ir Pie DoiAtcerējos! Šis akmens vienreiz gadā 
jaiznes svaigā gaisā!

noklīdusais

Redzietv 
cik tas brīnišķai mirdz 
^ manās gādīgajās rokāsļ.

Šķiet, tur tuvpjas 
vēl gādīgākas 

rokas! А
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