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Ehēēēē! Beidzot mācības 
ir gala! j Brīvībāāaa!

SKOL

Kur steigties, Trik? Un kāpēc tu 
^ ^ ^ lu k o j ie s  spoguHT- ^ ^ ^ ^ ^ ļ

fe k  #  a ii MIRFUU

Beidzot klāt brīvdienas! 
Ko iesāksim rīt?

Varbūt 
brauksim uz 
savu būdu?

Mums seko? 
Vai tiešām?

d z e r ie t
PIENU!

Tagad neskatieties, brālīši, taču 
mums seko jau no pašas skolas!

Latviskojis Andris Akmentiņš



Tēvoci Donald! Tēvoci 
Donald! Mūs izseko 
l  kāds svešs /  l f  , 
N ^v īrs !__.  f Kas te notiek? Ko 

nozīmē -  izseko?

Ne! Mēs izlīdām caur jaunceltni, 
lai no viņa aizbēgtu!

Izjauksim? Ko j  Paklau! Tuvakajās dienās 
izjauksim? ,,—S  uzvedieties labi! Un,.

Nāciet man 
līdzi! Es ļum; 

parādīšu!

Esmu pieteicies loti 
smalka darba!

'Viņi valkā naģenes 
pat uz ielas!”

Kas tam lecies?

^Skatieties! Šeit dzīvo Zelthammeru famīlija! Viņi ir 
. sasodīti bagāti, un es pieteicos ,,T . 
^ — r pie viņiem darbā! ^  - \

Un privātais 
hopterītis!_

r Viņi 
pieņem 

darba tikai 
labakos!

Kas par mājiņu! 
ši peldbaseini! Divi 
tenisa laukumi!
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Pareizi! Viņi grib godīgus darbiniekus, kas 
“r prot labi uzvesties! ,— 7---------------- Nu ja! Ne jau mani vien pārbauda! 

Viņi novēro visu ģimeni!
Aha! Tāpēc tu gribi, 
lai mes ietu tikai pa 

trotuāru!
Kādu svarīgu darbu tad 

tu veiksi?

HA! HA! HA! Tāds kā joks! Viņi nolīguši detektīvu, 
lai pārbaudītu, vai tu esi gana uzticams 

bumbiņu pasviedējs! ^
----- -------------  “Mazje krustdēli

mīl paņirgaties par 
V  ' /  F savu tēvoci!

Iesākumā būšu tenisbumbiņu uzlasītājs, 
— p. taču drīz vien mani

paaugstinās!

“Misters Daks izmanto vec
modīgas metodes krustdēlu 

audzināšanā!”

Uz mājām! Skic, 
uz mājām! Nav ko smiet 
par darba meklētājiem!

Tas tomēf hr par 
traku, tēvoci Donald!

Bet man patīk] 
Ja vien jus vairak 

turētos uz 
N - trotuāra! ^

Re. vēstule Nepiekukuļojamajam 
Daka kungam!

/ 'X  Pats redzu! Aaaaaarkk! Ta ir 
katastrofa!

DAKS
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ŽigliI Durvis ciet! 
_Tas ir briesmīgi!

Kas ir brālēns 
Bitijs?”Kas ir brālēns Kuššš... Sienam ir ausis! 

Uzraksti uz lapiņas!

Kas tā bija par vēstuli, 
tēvoc? Kas tur rakstīts?

Kuššl Ne tik skaļi! 
Zelthammers nedrīkst 
^  to dzirdēt!

“Vai misters Daksjr 
tik rūpīgs, vai viņš 

kaut ko slēpj?

“Brālēns Bitijs Daks ir 
kauna traips musu dzimtā! 

Viņš ir profesionāls
seiflauzis!1

..aizvelciet
aizkarus'



Hei, hei, draudziņ !
Paldies par vēstulēm, zīmējumiem, sveicieniem! 

Man prieks, ka arī Tu rītu sāc ar burvīgā šokolādes 
dzēriena Nesquik pagatavošanu. Tu esi darbīgs un 
atjautigs, jo proti atbildēt uz visiem maniem āķīgajiem 
jautājumiem. Tas tāpēc, ka Tu dzer vitamīniem bagāto 
Nesauik šokolādes dzērienu.

Šoreiz par citiem našķiem... Lapsiņa mēdz teikt: “Ko 
tu apēd, tas tu esi.” Mēs ar Lācīti zinām to, ka ēšana vai 
neēšana vareni ietekmē cilvēka pašsajūtu. Bez tam lielu 
daļu laika mēs pavadām ēdot, gatavojot ēst vai mēģinot 
izdomāt, ko vēl garšīgu varētu apēst. Šis jautājums 
nodarbina ari mani. Tu varētu man palīdzēt. Kopīgi 
izveidosim lappusīti “KK”, tas ir, “Kvikijs- Kārumnieks”. 
Noteikums ir šāds. Jaunā ēdiena sastāvā jābūt manam 
mīļākajam pulverim - Nesquik šokolādes pulverim. Mēs 
ar Lācīti un Lapsiņu jau izdomājām. Mēs darījām tā: 
Lācītis atnesa 1/2 glāzi pūdercukura, es tam pievienoju 
1/2 glāzi Nesquik šokolādes pulvera. Lapsiņa to visu 
saputoja ar 1 olas baltumu. Mēs ieguvām burvīgu Kviķija

garduma glazūru, kuru var uzklāt uz cepumiem  
piparkūkām vai baltmaizes šķēlītēm. Ja vēl klāt dze 
karstu Nesquik šokolādes dzērienu,... mmmmm, ausi 
iet riņķī, cik garšīgi! Pamēģini ari Tu, izdomā kādu našķ 
var pagatavot, izmantojot manu brīnumaino pulveriti 
Atsūti recepti! Garšīgāko vēstuļu autorus gaida Kvikij 
kārums (KK).

P.S. Uzmanies! Agri pavasari saulei esot zobi.
Un kā nu ne! Tik daudz kas jāapēd, 
ziedoni gaidot, kad varēs dzīvot, 
tikai smaidot.

Mana adrese: Kvikijam, a/k 455, Rīga LV 1047::



Lapa 33/96.

"Ārsts man ieteica 
pēc karstas vannas 
lietot citronu sulu." 
“Vai tu tā arī dari?” 

Nē, neesmu vēl izdzēris 
vannu!”

Krustmāte ienāk 
istabā, kad llzīte baro 

zivtiņas. “Es dodu zivīm 
ūdensblusas,” mazā skaidro. 
“Tā ir dzīvnieku mocīšana!” 

sašutusī kundze izrauj viņai no 
rokām trauciņu, “tās 

nabadzītes taču nevar 
pakasīties!”

Bioloģijas 
skolotājs skaidro:

"Augus iedala ēdamos un 
neēdamos, piemēram, dārza 

skābenes un zirgskābenes. Kādus 
augus jūs zināt?"

“Ābolus un zirgābolus."

Jurītis guļ 
gultā. Istabā ienāk māte: 

Kāpēc tu neizslēdz gaismu?” 
“Gribu nosauļoties,” 

viņš atbild.

Restorānā:
“Lūdzu, s iļķ i kažokā!” 

“Siļķes diem žēl i r  izbeigušās, 
bet kažokādas varēsiet n o p irk t 

veikalā aiz stūra!”

S K o lo tā js :

Kas notiKa 1865. gadā?" 
Rūdis: “Piedzima Rainis!" 

"Un 7 868.?’’
“Viņam paliKa 3 gadi!"

-  Viesmīl, vai varu 
pasūtīt galdiņu?

— Cienītais kungs, cik reižu lai 
jums skaidroju, ka mēs 
mēbeles nepārdodam!

-  K āpēc jūs 
aizbēgāt no operāciju zāles?

-  Tāpēc, ka operāciju m āsa teica: 
Panikai nav pam ata, ak lās zarnas 

operācija ir tīrais nieks!"
-  Tā jau tas arī ir!

— Jā, b et v iņ a  to teica  
ķirurgam !

Aizejot uz darbu, 
tēvs cieši piekodina:

“Tā ka tu sērkociņus neaiztiktu!” 
“Neuztraucies, tēt, 
man ir šķiltavas!”

Baznīcā ejot, 
līgavainis jautā līgavai:

"Kas t ie  par bērniem, kas nes slēpi?" 

Līgava atb ild :
"Kad būsi devis jāvārdu, 

t ie  būs tavē jie !"

Māte dēlēnam:
“Tik ātri atpakaļ? Es domāju, ka 

tu esi peldbaseinā!”
“ Es tu r biju, bet dežurants mani 
aizdzina, jo es čurāju baseinā!” 

“ Bet tā  taču dara visi!”
“Jā, tikai ne no trīsmetru 

laipas!”

Viņam ir triceklis!

r g n

Apklusiniet taču 
viņu beidzot!

Es redzēju, kā 
tas sākās: pirms 

mēneša viņš stāstīja 
Jikai vienu anekdotu 

dienā.

Pīp! Vai e s a t '^ l 
pārliecināti, ka tas, 

nepielīp? Pīp!

Nieki, viņam 
vajag jaunus 
drošinātājus! 

Pīp!

ļ vž L r  Kurš lācis
CT ieraugām s

tikai naktis?

\0 )
s s B B a i

•S p e ļ S/B/9/ļ -

Viņam iz k r itu s i^ W ^ p  
kāda skrūvīte!

Monstrs! Tā tik 
mums vēl trūka!

Ko astronauti 
ziņo Z em es 

stacijai, kad ir 
sasnieguši 

L Piena Ceļu?

iļds "ĢiunfĢj3/ seçn/nye/ u/esg -  

Dīvaina kaitei!
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Vai saprotat, cik joti neērtā
stāvoklī atrodos?! J H H  ļ 11 |Hj

“Ja Zelthammeri uzzinās, kāds bandīts ir mans 
radinieks, varēšu atvadīties no glaunās 

darbavietas!”
A v C /'^ l \  ( Kāpēc? Tas taču ) J 

[ļ / /  1 } (  Bet brālēns )  
-  1 ļ  (Paliek brālēns!j

m d J M ' J /  T

.... --------------------





tu aiznaglo logus, 
man ir skaidrs, ka 

arī tev ir kas 
~i slēpjams!

berniem!

Labs naglojums, brālēn! 
Maja kā īstas barikādes!

notika

Kas vēl nebūs!?.

D& Ņ N l\Tas ir pavisam 
kas cits!

Labas ziņas, tēvoc?

Runā Zelthammeru ģimenes sekretārs. 
Mes gaidām jūs uz

pārrunām! _J5 rrf :
Nezinu! lešu un 

uzzināšu!

Ja vini nezina par Bitiju, varbūt vēl
___ varu cerēt! Citādi viss

_ pagalam!

Kas ja n  Donaldam jādara? 
Kads jānošauj, vai kā?

Ne! Viņš mekle darbu!

Pastastiet vairāk par 
savu darbu, tēvoci 

Bitij!

OAKSļ

I



Donalds Daks! 
Uz pārrunām!

Manas auto 
tiesības ir sānu 

kabatā I

Kas tu tads? Pieradi, ka tu esi 
Donalds Daks, un 

bez straujām kustībām
ZELT

HAMMERA 
I  MĪTNE

IEEJAS
NAV

Khekhm! Jo bagātaks. 
jo aizdomīgaks!Nešauj viņam, Edij 

viss kartība! Daka kungs? 
Brauciet šurp!
I-----

Zelthammera kungs vēlas 
uzdot dažus jautajumus par 
^  kādu jūsu radinieku!

Atnācis kandidāts 
Daks, Zelthammera 

kungs!

PUFF! PUFF! Un 
tu qribi pie manis 

strādāt?

Kuru? Knapu 
Makdaku? 

Cietsmaidi?

Tētuki Kur ir mana 
Šīsnedējaskabatas 

nauda?

Tu doma, ka es tevi pieņemšu, lai gan 
man ir zināms viss par kādu no taviem 

radiniekiem?
Panēm no seifa 

10 tūkstošus!

Tiku? Tīku? Triku? Vai 
vecmāmiņu Pleznīti?



Ja jau tas darbs ir tik svarīgs, 
~~^rTX aizvedīsim viņam to 

s) naģeni!

Mes zinām, kur 
^  viņš ir! ^

Kinozvaigzne? Man ir ziņas, ka \  
viņš runa tikai par seifiem un J

zādzībām! ----------—
— v e 7 ---------Tur jau tas suns

\  . ( aprakts! Viņš gatavojas filmai! 
>—- Mācas jauno lomu
----------- ---------€ manas mājas

T %  klusuma!

Vai taisnība, ka jūsu brālēns 
pārtiek no seifu laupīšanas?

Nē! Tas ir nelabveju 
baumas! Mans 
brālēns Bitijs ir 
kinozvaigzne!

Aha! Tās ir labas ziņas! 
Ista kinozvaigzne ģimenē? 
Tas jau nav nekāds kauns! 

Tas ir liels gods!

Paklau! Tu esi daudz pārāks, lai pienestu 
bumbiņas! Man vajadzīgs peldbaseina 

pārzinis! Ko tu par to teiksi?

14



Esiet sveicināts, Bitij 
Dak! Jums gan ir 
interesants darbs!

Jā, Bitij! Pastāsti 
Zelthammera kungam 
par savu jauno filmu, 

kurā tu tēlo kramplauzi

Ko tu ievārīji, bralen? Kāpēc teici 
ka esmu kaut kada kinozvaigzne'

Bet kāpēc ne? Citādi 
es netiktu pie šī darba!

Apgalvo, ka neko nesaproti no seifiem! 
Saki, ka tu tikai izliecies kameru

priekša! /  — — -----
, j  _  Nu labi, Donald! 

—------—7- " ' I  Ja tu tā velies!





Ei!_Piecdesmit tūkstoši 
dolāru tam, kurš izglābs 

manu meitu!
Varbūt vajadzīgs 

autogēns?
Ne, tad iekša paliks 

par karstu! Tad paej 
malā!

Vai ir pieklājīgi spelet teātri? Tada brīdī!?Palaidiet mani., 
un esiet klusi!

Kuššš!

Darbiņš uz goda 
Bitij! Tu esi 

varonis!
UHHHH!



Filmā? Kadas 
blēņas!___Kada sakritība! Filmā man 

jauzgriež tāds pats 
sifrs!

Laukā no manas mājas, nekrietnais!

Es tevi atmaskoju! 
Tu esi īsts zaglis!

Aizmirsti par to! Uz Dakiem nevar paļauties! 
Vācies prom, kamēr neesmu' 

izsaucis apsardzi!

Piedod, ka ta sanaca, 
----------Donald!

Pie tāda lopa es nudien 
nestrādātu! Viņš pat v., 

neiedeva solīto j —ffĒ  
balvu! Tm

Viņa meitēnam gan ir sirds krūtīs! 
Viņa man uzdāvāia savu 
kabatas naudu! Ho! Ho!

Izradās, mans talants var noderēt ne tikai

I



He heļ Visi Dakburgas bērni 
parģerbušiesun iet 

uz karnevalu!

p.goiaa.

Linda, vai tiešam tu 
tādā izskatā iesi uz 

karnevālu!

T3et
lāmiņ,

Uhh! Vai tad tu gribi 
izskatīties kā ta nejaukā 
iv dāma?

Bērns, kāpēc tu 
nevelckaut ko 
normālāku?

Sveika, Lindiņ! Kas tu 
būsi šajā karnevalā?

sveiki,
lēdija
Mīmal



Es būšu īsta 
ragana!

Tūlīt uzvilkšu 
visu tērpu!

Nu manjaskrien, lai 
nenokavetu sakumu!

Mēs negribam 
iet kopa ar 
pretīgam 

s^raganām!

Beee! Cik pretīga 
vien var būt!

Phe!
Ragana!



(Šņuks!)
Es esot pretīga!

Neņem
bērnus

laiva tos 
Linduk! >

Ja viņi vel tev uzmācās, 
izliecies, ka esi īsta ragana 
m un es tev palīdzēšu!

Klausjes! 
Šu... Šu..

Pretīgā ragana!
Pretīgaf

He, he, he! Tu tik 
pamēģini!

Nekaitiniet mani, citādi 
pārvērtīšu jūs par 

> krupjiem -  kā šo / 
V .  akmeni I

Konfektes 
par brīvu, 
mazuli!



Piedodiet, bērni 
konfektes 
beigušās!^

Vai tiešām pilsētā 
ir tik daudz 

k bērnu I v

Vii! Mums palicis 
pavisam maz 

saldumu!

gribūuu

Nāciet līdzi! 
Es uzburšu 
konfektes 
ikvienam!

Ņiamm! Kaut es 
butu tāda ragana!

Kā tev tas 
izdodas, 
Linda?

Abrakadabra! 
Putti—Tutti!

Ak dievs! 
Saldumu 
fontāns!

Un tagad apbalvosim 
karnevala karalieni!

Skriesim!



Atcerieties, bus tikai viens 
uzvarētājs... Šogad ta ir 

maza ragamņa!

Vaivaivaivaivai!

Ak, kaut visi bērni kļutu 
raganiņas! 331

To var nokārtot, 
Linda! Urru-burrru- 

mana čība!

Apsveicu! Šogad 
jus visļ esat 

X ŝ jzva re juš i!
Urrrrra!Eļ! Atnesiet 

vel kroņus!

7 Skaties, māmiņ! 
Es esmu tada pati 

ka citi bērni! Un viņi 
. visi ir tadi ka es! ,



"Vai tu varētu man pateikt, cik ir 
pulkstenis?" jautā kāds vīrs zēnam.
Zēns pieklājīgi atbild: "Jā, protams. Pēc 

1 desmit minūtēm būs 17.00."
, Virs dusmīgi uzkliedz: "Es gribu zināt, cik 
pulkstenis rāda tagad, nevis pēc desmit 
minūtēm!"

Apgriez lād i o trād i un 
varēsi lab i pasm ieties!
Iztukšo skapī vai kur citur kādu 
lādi. Tad izvelc šo lādi ārā un 
ieliec ačgārni atpaka|, atstājot 
mazu spraugu, pa kuru tad no 
apakšas sabāz iekšā lādes 
saturu. Tagad vari iestumt lādi 
līdz galam.
Ar to tavs nedarbs ir veikts! Viss 
pārējais notiks (vai, pareizāk 
sakot, izkritīs) pats no sevis.
Tā īsti labi šis joks darbojas tad, 
ja tavam nedarbam paredzētajā 
mēbelē lādes atdala 
starpsieniņa, t. i., ja, izvelkot 
augšējo lādi ārā, tu neredzi 
apakšējās lādes saturu.

\ i

U i U ^ V M Ū I

Ielej polietilena maisiņā ūdeni 
un aizsien galu ar gumiju.

Izdur cauri maisiņam asu 
zīmuli. Ūdens ārā nelīst, lai gan 
maisiņā ir divi caurumi.

mm
Padomiņš piemu|ķo£anai

KĀPĒC?

Polietilēns savelk kopā 
savas molekulas (sīkas 
daļiņas, no kā tas sastāv), 
kad tiek pārrauts. Kad 
zīmulis tiek izdurts cauri, 
polietilēns cieši savelkas ap 
to. Starp citu, tas pats 
attiecas arī uz autoriepām -  
ši polietilēna īpašība pasargā 
autoriepas no nepatikšanām, 
ko varētu radīt mazi caurumi.

Aplīmē kādu kastīti ar popzvaigžņu i 
attēliem. Virsū ar lieliem burtiem 

uzraksti -  MŪZIKAS KASTE. 
Kastes sānā izgriez caurumu. Tad aicini j 

draugus iemest kastītē 10 santīmus, 
apsolot, ka viņi dzirdēs lielisku dziesmu. 
Un tad, ja kāds ir samaksājis un saka, ka; 

neko nedzird -  hm! -  tad viņam nekas ļ 
cits neatliek kā ritmā 

kratīt kastīti. 
^ (Lai labāk skanētu,

P/ 'Y ^ __- pirms tam kastītē
n ieber dažas monētas!) I

GD-WTT 22/96
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Vcr+īgas lie tiņas — 
pasa g a ta vo tas

Dari kā saulespolksteals...
...un skaiti tikai gaišās 
stundas. Laiks sākt!
Puķupods -  
sau lesp u lk s ten is

Piepildi puķupodu vai kādu 
groziņu ar smiltīm un vidū iespraud 
salmiņu. Noliec šo meistarojumu saulītē. Uz trauka 
maliņas atzīmē vietu, kur atrodas salmiņa ēna 
pīkst. 9.00 no rīta, tad pīkst 10.00 utt., līdz saule noriet.

Nākamajā dienā ar sava saulespulksteņa palīdzību 
varēsi uzzināt, cik ir pulkstenis. Tikai tu nedrīksti savu 
saulespulksteni izkustināt no vietas!

Cilvēks -  sau lespu lk s ten is^

Īstenībā tas ir tāds pats pulkstenis kā iepriekšējais. 
Dažādās dienas stundās apvelc ar krītu drauga ēnas 
kontūru, kā tas izdarīts ar 
Spruksta ēnu. Un nākamajā 
dienā, kad gribēsi uzzināt 
pareizu laiku, piezvani 
savam draugam!

Uzmanību! Saules 
stāvoklis mainās ik pēc 
nedēļas. Tādēļ tavs 
pulkstenis precīzi 
strādās tikai A
nedēļu. s  \

Parastu m onētu  
ietin  pavisam  parastā  
kabataslakatiņā, un 
pēkšņi m onēta pazūd!

1) Kabataslakata stūrī iestiprini gredzenu 
vai riņķi, kam pielīmē līmlentes 
gabaliņu ar lipīgo pusi uz āru.
Uzliec kabataslakatam 
virsū monētu.
Vislabāk 
aizņemies 
šo monētu 
no kāda 
skatītāja.

2) Saloki kabataslakata stūrus uz iekšu. 
Sāc ar stūri, kurā paslēpts 
riņķis, un iespied 
tajā monētu.

3) Tad saloki 
arī pārējos stūrus.

4) Paņem 
kabataslakatu 
un papurini. 
Monēta ir 
pazudusi.

(P rotam s, 
jo  tā  ir  
p ie lip u s i 
līm len te i.)

Spēlētāji min dažādu lietu svaru. C ik tas  sver?
Katrs pieraksta savu minējumu. 
Tas, kura minējums ir vistuvāk 

īstajam svaram, saņem vienu 
punktu. Profesionāļi šo spēli 

spēlē ar diviem svariem: 
virtuves svari smagākām 

lietām, vēstuļu 
svari vieglākām.

Viena suņa īpašnieks 
stāsta otram:
"Mans suns prot 
lasīt avīzi!"
Otrs atbild:
"Zinu, manējais 
vakar to pastāstīja!“ I

i Skolotājs:
"Mārtiņ, tu nevari 
gulēt klasē!" 
Mārtiņš:
"Es jau varētu, ja jūs 
runātu klusāk!"



11 Sagatavošanas spelei

Spēle paredzēta 3-4 spēlētājiem. Izgriez un sajauc 
visas kartītes. Pēc tam izdali tās spēlētājiem 
(spēlētāji nesaņem vienādu kartīšu skaitu).
Spēli sāk spēlētājs, kuram gadījusies sarkana 
kartīte ar kolonnu. Kartīte dalās divās grupās:
-  ATRADUMI (četri paraugi astoņās krāsās), 

kurus spēlētājam jāsakomplektē;
-  ĪPAŠĀS KARTiTES (vairāki veidi), kuras 

pilda citas spēles funkcijas.

Spēlētāji mēģina atklāt nogrimušo 
Atlantīdu. Šajā nolūkā viņi vāc senli
etas, uz kurām atrodamas dažādas 
norādes par salas atrašanās vietu. 
Spēles dalībnieka uzdevums -  
savākt atradumu komplektu vienā 
krāsā (pa četrām kartītēm). Uzvar 
tas dalībnieks, kurš savācis vis
vairāk krāsu komplektu.

» . īpašās kartītes

3. Spēles gaita

Ja kādam dalībniekam, jau izdalot kartītes, gadās pilns krāsas kom
plekts, tas jāatliek malā. Spēli sāk tas spēlētājs, kurš saņēmis kartīti 
ar sarkano kolonnu. Spēlētājs pieprasa no vienalga kura pretinieka 
kartīti pēc izvēles, norādot tās simbolu un krāsu (piemēram: "Gribu 
sarkanu bruņucepuri!"). Ja pretiniekam ir šāda kartīte, viņš to atdod. 
Pirmais spēlētājs spēlē tālāk. Ja pretiniekam nav prasītās kārts, viņš 
saka "Nav" un pārņem gājienu. Tagad viņa kārta pieprasīt kartīti. 
Kad kādam no spēlētājiem izdodas savākt četras 
kartītes vienā krāsā, viņš tās atliek malā kā savu atrad
umu.
šīs kartītes vairs spēlē neatgriežas.

Bibliotēka

Spēlētājiem ir noteikts skaits īpašo kartīšu, kuras 
spēles gaitā pilda dažādas funkcijas.
Bibliotēka
Bibliotēkā atradīsi senu 
rokrakstu, kurš glabā daudz 
interesantas informācijas.
Šī kartīte tev ļaus aizvietot 
jebkuru trūkstošo kartīti, 
komplektējot krāsas.
Piemēram, kā vienas krāsas 
komplektu tu vari atlikt malā 
trīs dzeltenas kartītes un 
"Bibliotēku". Tādā gadījumā 
spēlētājam, pie kura ir atlikusī 
dzeltenā kartīte, tā jāatmet.
UZMANĪBU: Vienā pilnā krāsu komplektā drīkst būt 
tikai viena "Bibliotēkas" kartīte.
Seno laiku zaglis  
Nolīgsti zagli, lai palīdz tev savākt 
informāciju. Kad pienācis tavs gājiens, 
parādi kartīti "Seno laiku zaglis" un saki, 
piemēram, "Gribu zaļo kolonnu", 
nenorādot pretinieku. Tam spēlētājam, 
kuram ir prasītā kartīte, tā  jāatdod.
Izlietotā kartīte "Seno laiku zaglis" spēlē 
vairs nepiedalās. Pēc šī gājiena atgriezies 
pie parastajiem spēles noteikumiem.

»pēles beigas

Zemūdene

Seno laiku zaglis

Zem ūdene
Nopērc sev zemūdeni, lai atvieglotu 
Atlantīdas meklējumus. Ja spēlētājs, 
kuram prasi kartīti, atbild: "Nav", vari 
izlikt uz galda šo kartīti un tādējādi, 
nezaudējot gājienu, spēlēt tālāk. Izmantotā kartīte 
"Zemūdene" spēlē vairs nepiedalās.
Atlantīdas karaļu  lāsts  
Tevi skāris Atlantīdas valdnieku lāsts.
Spēlētājs, kuram šī kartīte palikusi 
līdz spēles beigām, zaudē neatkarīgi 
no tā, cik krāsu viņam izdevies 
savākt. Kā tikt vaļā no šās kartītes?
Ja kāds tev prasa kartīti, kuras tev 
nav, vari atdot viņam 
"Atlantīdas karaļu lāstu"
(paziņojot par to pārējiem spēlētājiem)
Turklāt tu iegūsti gājienu.
Burvju binoklis
Esi ieguvis neparastu binokli, kurš 
ļauj redzēt burvestības. Kad pienācis 
tavs gājiens, vari nolikt uz galda šo 
kartīti. Spēlētājam, kuram rokā ir 
kartīte "Atlantīdas karaļu lāsts", tā 
būs jāparāda. Pēc tam atgriezies pie 
parastās spēles gaitas, t.i., prasi 
vajadzīgo kartīti vienam no 
spēlētājiem. Izmantotā kartīte 
"Burvju binoklis" spēlē vairs nepiedalās.

m e im
Burvju binoklis

Spēles dalībniekam, kuram pienācis gājiens, bet rokā vairs nav palikusi neviena kartīte, jāspēlē tālāk. 
Spēle beidzas tad, kad nokomplektētas visas astoņas krāsas. Spēlētājs, kuram rokā palikusi kartīte 
"Atlantīdas karaļu lāsts", ieņem pēdējo vietu, neatkarīgi no tā, cik krāsu komplektu viņam izdevies savākt. 
Uzvara pienākas tam spēles dalībniekam, kurš savācis visvairāk krāsu komplektu. Ja diviem spēlētājiem 
ir vienāds krāsu komplektu skaits, uzvar tas, kurš mazāk izmantojis "Bibliotēku".


