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Billundē Dānijā un ir atvērta 
apmeKlētājiem Kopš 1968. gada. 

Legolendā labi ]ūtas visi, Kas prot 
priecāties un grib spēlēties -  gan bērni, gan 
pieaugušie, un tās viesu SKaits Katru sezonu 

pārsniedz vienu miljonu.
75000 m2 parKa teritorijā ir noKlāti ar visāda 

veida Lego Klucīšu veidojumiem gan no 
PILSĒTAS, gan KUĢU, gan citām sērijām, 

kopējais Legolendā izmantoto Klucīšu daudzums ir 43,5 miljoni, un Krāšņajās ainavu 
Kompozīcijās starp raibiem puķu lauKumiem un KOKiem te virmot virmo dažādas iztēli 
m  rosinošas aKtivitātes, piemēram -  pirāti un rodeo, zeltročišerifi, indiāņiI

ātrvilciens un kano&r. SavuKārt Lego Safari Jauj 
aplŪKot visdažādāKos Klucīšu zvērus, bet 

izstāžu telpas iepazīstina ar plašām 
senlaicīgu puksteņu, grāmatu un 

antĪKu leļļu KoleKcijām... I



Labie darbi
ĒXsfe mācās palīdzēt 

nedomājot par atlīdzību.

Pašaizsardzība
pierāda, ka prot 

aizstāvēt sevi un arī 
cīnīties a r zagļiem .

Peldbaseins
TrtJāH s aizsargā 

savu peldvietu, cituviet 
nokrāsodams akmeņus.

Tas trakais 
zemeņu laiks
0 @ndld§ M s s  -
pārvaldnieks tēvoča Knapa 
zemeņu plantācijā.

sacensības
u s  3 «  v O k a l

L ū k , K A Ē M Ļ A  S P Ē L E S  
v e lK s m in lG K iš  
Ņirdza ©mrnīm Utsmanls 

Ginta Edgars Grāvis čM š IFmBmmM '

Loterijā piedalījās visas 
pareizās atbildes:

I > m aršruta  atbildes Olivers un viņa draug i 
2m mmršmtm altMMes VauKundze un K la idulis  
3o mmn’žmSai MNMii Pīters Pens un Vendija 

NeKurnenadijā 
4a mmžmH® MlbHMw Mauglis -  cilvēnu mazulis



Tēvoci Donald, 
kāpēc tu met tās lapas 

mistera Pupas 
dārzā?

Wg/wPC 22<?

LABIE DARBI

Tu, [aunprātīgais pīļtēviņ! Tu, plakanknabja 
juras skorpion! Es tev gan paradīšu! «

Viņš ir trakoti 
daiļrunīgs!

Kāpēc tu vi- 
Kāpēc tu visu u ņam nevarētu 

laiku g rib ij lai viņš (izdarīt ko labu, 
kļūst nikns? Inevis apvainot 

^  ^  viņu? i
M. - - 3 ~r - JBs

Tad tu 
\ viņam 
J noteikti 
iepatiktos!

Tulkojusi Inguna Jansone

Kāda man vajadzība pec vina 
patiksanas? Kad viņš negaudo 
aiz niknuma, viņš ir vienkārši 

vecs īgņa!



«

Kas tas par troksni 
tur āra -  oopa!

Reku! Es aizripinašu veca Pupas atkritumu 
i atpakaļ viņa pagalma. Varbūt tad viņš man 

arī izdarīs pakalpojumu!

Jums bija taisnība, puikas 
Ka draugs vecais Pupa 
būtu krietni labāks!

ī  Mes tev palīdzēsim 
mainīties, tēvoci 

i  Donald! r

Es pat varētu darīt labus 
darbus, ja tas man 

atmaksatos! >

I Par labiem 
darbiem tu arī 
saņemsi pretī 
labus darbus, 

tēvoci!

Tēvoci Donald, kad dara labus darbus,j 
nevajag domāt par^samaksu!

Tad ta ir nevis davana, 
bet aizdevums!

Ak, man vajadzēja 
nojaust, ka tas esi tu 

Kaitēkli!

Paskat! Tas ceptuves šoferis ir tik noguris, 
ka nespej pacclt vairāk par vienu tortīti!



Es jum s w 
palīdzēšu, 

kungs!

rarbūt viņš man 
par to iedos 
kādu to rtīti! U

Ne, ne! Nevajag, 
ludzu, neaiztieciet!

Jauki gan! Nu, tad 
man jum s tas 

jāatlīdzina!

Ak, nu labi, mēs 
atradīsim vēl citus, 

labos darbus. [  
Es būšu neat- i ļ  

laidīgs! t f j

Tur pie tilta stav kads vīrs 
ar vaļu redzi. Varbūt vajag

palīdzēt viņam tikt ■ __h
pāri tiltam?

Šitais labais darbsjnan 
rpatiešām atmaksājas!

) Ta bija tikai 
neveiksme, tēvoci 

Donald! .

Es tevi 
pārvedīšu pari^ 

pavisam droši!
Nac nu, nac, veco zen! 

Turies tikai man pie rokas!
EL lēnam pār tiltu 
Tas nav drošs!

Ei! Laļd mani 
vaļa! Biāk



Man tikai v a ja d z ē j a ^ 1
lai kāds pajīaz izlasīt J

to plakatu tur, m 
^  tilta galā!

Bet es nemaz_negribu iet pari 
tu, redzīgā ērgļa acs!

Nu, mūžu dzīvo, mūžu mācies v H H  
nebāzt degunu svešas darīšanās! j f ļ  } tļ

Gvendolīna! Es tevi 
atvedu šurp, lai parunātu 

par nopietnam lietam! 
Lūdzu, izslēdz radio!

Krast
mala
virs
viņiem

Kuš! Alviss 
Leslijs_dzied 

baladi!

Alviss Leslijs vienmer dzied 
balādes, un es ienīstu j  

tas visas! A

Au! 
Kas man 
uzkrita?.

Radioaparats nokrita M  
no kraujas! j  "H

f f  Tas noteikti 
V'v.:- pieder kādiem ^  

atpūtniekiem! jjB  
_ < 'J

Varu deret, ka saņemšu krietnu 
atlīdzību par šīs skanošas 

kastītes atdošanu!



Tatad tu esi tas, kurš mana dzīvē ienesa atpakai 
radio un Alvisu Lesliiu, jaunais cilvēk?

Paskat, kas par labdari!
Ja tu gribi izdarīt vel vienu 

S g ī iaou darbu, tad turi to 
radio labi cieši!

Aivisu
Man

Kad es darīju sliktus darbus, man ie
šāva ar lielgabalu! Kad es darīju [abus 

darbuSj mani gandrīz noslīcināja! % 
No š ī briza es bušu pīle -  vientuļnieks! Mēs zinām, kas nav 

kārtība ar taviem 
labajiem darbiem, 

tēvoci Donald! A

Labi! Labi! 
Iesim uz tiem 

tur nevares darīt

Ai, ai! Liekas, tai 
lidmašīnai notikusi 
- r  kāda ķeza! ^
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Man kādu brīdi japaguj. Tie lauk
saimniecības ķimikāliju tvaiki 
mani pavisam apreibinājuši!

Viņš jau ir 7  Spriežot pēc lidmašīnas, 
aizmidzis! ( V|PŠ ir lauku miglotājs!

Nabaga puisis! 
Viņš bija tā apreibis, 

ka pat aizmirsis izslēgt 
miglojamo aparātu F

Tas droši vien dārgi 
maksa — visas tas 
ķimikālijas tagad 

izplūst zeme!

revoci Donald, vai tu 
nevaretu uzkāpt tur 
augšā un izslēgt to 

. miglotāju?

Tikai ne to! Es vairs 
nejaucos citu 

d a rīš a n a s !^«

Bet šis ir darbs, I ..  .. . ... 
ko patiešām vajag ) Tie ķimikāliju tvaiki va 

» j  saindēt visu 
apkartni!

. Nu labi, tadā gadījuma es to ļjanaH  ti 1 natipSām

M Ē B Ē Ē M m  J m Ē m lr



-------
Pavelc to kloķi at 

tēvoci Donald
Ātri, * 

citādi mes 
ietrieksimies 

kokos!

Pavelciet mani 
uz augšu, zeni! 

Esmu iesprūdis
Mums 

priekša ir 
koki!

Nu gan es vienreiz 
esmu ķezā!

Es droši vien esmu 
un tas fermeris 

par nolauztajam

Piesargies, tēvoci Donald| 
Tu lido parak zemu! M

Sveiki! Nez kādus 
augus tas pilots miglo 

te, uz šosejas?

Es esmujjacļalam! Viena no tam 
avarējušajam mašīnam bija 

policijas mašīna! .
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Tēvoci Donald, mēs nevaram \  Es vēlos kaut 
palikt te augšā! Mums vairs gan-j mani taaad nolaupītu 

drīz nemaz nav degvielas! J  lidojošais šķīvītis un 
aizvestu uz Marsu!

Es zinu vienu lietu, kuras* 
mums vēl ir papilnam -  

tas nolādētas A  
kimikalijas! i—

Taja laukā, kur tu gribi nosēsties, tēvoci Donald 
pulcējas cilvēki! Es redzu policistus, tikai nevaru 

saprast, vai viņi mums māj 
vai vicina dūres!

Tie ir linčotāji, nav nekādu 
šaubu! sm

Pamēģini vēl pēdējo reizi izslēgt to 
miglotāju, tēvoc! Nospied to pogu, 

uz kuras rakstīts Avārijas 
gadījuma!

Nu, tad es izlemšu viņu vietā! 
Es vadīšu šo miglotājpuki 

tieši pār viņu galvām!

Nolādēts! Tas izgaza visu 
ķimikāliju kravu ^  

»  cauri grīdai! J
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Un visa šitā ķeza tikai tādēļ, ka gribēju J  
izdarīt labu darbu!

— -

Paldies, puis, ka tu nolauzi tās koku 
galotnes, pirms vētra tās uzgaza 

manai majiņai!

Tu mums, policistiem, krietni palīdzēji, draugs! 
-rT a  otra mašīna, ko tu nomigloji nost no sose- 
^ j a s ,  bija pilna ar bankas aplaupītājiem!

Es neko nesaprotu! Es esmu izdarījis tik daudzi 
labu darbu, bet domāļu, ka sanākusi 

viena vienīga ķeza!

Jā, jā, mieriniet vien mani! Varbūt pēc 
kadas nedēļas man pietiks drosmes pamēģināt, 

vēl kādu labu darbiņu, -  es ceru!
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f  Mjnnij, es baidos^
'  ka mes tomēr nevarēsim 
doties kopa tajā izbraukumā 
 ̂ uz Kostalotu! Nu vai zini! Un tu 

man to pasaki tikai tagad! 
Es jau kārtoju savus 
izbraukuma tērpus!

Hmm... Izskatās diezgan bēdīgi! 
Es nu gan negribētu s ito jju is i 

v '—V  sastapt tumsa > 
r  17 škersielā! M

Man loti žel, bet es patlaban esmu šausmīgi aizņemts 
ar vienas krimināllietās izmeklēšanu! Man jāuzturas 

Dakburgas lidosta un jauzmana, lai viens laupītajs 
,rWrVno valsts neizved sazagtos dārgumus!

Ak, nu labi... Bus vien jabrauc 
pavadīt brīvdienas bez ievis! Tu 
varēsi man piebiedroties, kad šis 
Garnadzis Makdžī bus notverts.

'  Tu nedrīksti 
doties brīvdienas 
l viena pati!

Kostalota ir īsts noziedzības 
pereklis! Vientuļai meitenei 

tur atrasties ir bīstami, kad 
uz katra soja var sastapt 
laupītājus nn^n  ^  

tamlīdzīgus 
.  tipus! m B Ē m

Interesanti, 
kapec gan es 

nedrīkstu braukt 
viena?

14



Ha-ha-ha! Es nebaidos 
no laupītājiem! Neaizmirsti, ka 
es tikko beidzu džudo kursus! 

Es lieliski varu parūpēties 
pati par sevi!

' Es nu gan 
par to neesmu tik 
. pārliecināts!

Nu, man vienalga, ko tu par to domā! 
Es braukšu viena, un tu vari man 

piebiedroties velak!

vK\t ai! Man liekas, ka tu riskē. Tomēr, man^ 
vēl jāaizbrauc uz policijas iecirkni noskaidrot 

dažas lietas, bet pēc tam es aizvedīšu
— tevi uz lidostu! r v / 9  ^

Paldies!

%

%

4

Velak Tu vari piereģistrēties uz savu reisu, bet es 
pa to laiku noskaidrošu, kā man vajadzēs 

vadīt tā zagļa ķeršanu!

Tatad Mikijs domā, ka es 
nevaru aizstāvēt pati sevi! 

Smieklīgi!

Es viņam 
paradīšu! ^



^  Ha-ha! \  
Mūsu saruna par 

Kostalotas laupītājiem 
uzvedināja mani uz 
domām, ka tu esi 

kļuvusi par laupītāju 
upuri, nemaz . 

neizlidojot no Ā  
S^Pakburgasl

Rrrr!
Es vēlreiz atkārtoju, 

i ka spētu sevi aizstāvēt, 
ja ta būtu bijusi 

laupīšanai

Es ļoti atvainojos, 
bet es tā steidzos, 

lai paspētu uz lidmašīnu, 
ka nemaz jūs nepamanījuI

K-kas
noticis?

V

sēdēsim 
uz Kostalotu!



¥

Kad būsim galā, mani lidostā sagaidīs 
taksometrs! varbūt jūs vēlaties, lai es arī 

jus aizvedu uz viesnīcu?
Es sagaidīšu tevļ 

pie lidostas, kad būsi 
tikusi cauri muitai!

Senjora, vai jums ir kas 
deklarejams?

Es esmu šeit, mana dārgā!

Un tagad esi tik laipna un atdod manu 
rokassomiņu, ko tu stulbas kļūdas dej 

pagrābi Dakburgas lidostas tualete!

Uz priekšu, šoferīt!

Klausos
sinjora!

Es gribēju gan, bet nedrīkstēju 
pievērst uzmanību šai somiņai, 

kad ieraudzīju, ka tavs draudziņš 
sarunājas ar 

policistu!

Oho! Tu taču esi traka, 
ja iedomājies plātīties ar ieroci 
sabiedriska transporta līdzeklī! 

Šoferīt, lūdzis tūdaļ apstadiniet mašīnu

B-bet vai tu 
man to nevarēji 

pieklājīgi 
palūgt? '

17 Turpinājums 20. Ipp







Ha-hā! Kāpēc tu iedomājies, ka šis ir sabiedriskais taksometrs? Mes esam sabiedrotie.
un es nu nekādi nevaru _____ __ __ ■

apstādināt mašīnu ~ \
tevis dēļ! jSLV-f ■ ’-Wr ^ u l. ,

Es būtu 
ļoti pateicīga, 

ja jus varētu mani 
aizvest uz viesnīcu 

“Kastaņetes”!



———i— ^ -------- ^1
Oho! Nav jau nekāds brīnums, ka tā pretīgā 

sieviete negribeja pievērst sev uzmanību, at
prasot man rokassomiņu! 

Ta ir piebāzta pilna 
ar dārglietām! 
Jāiet uz policiju!

Velak, Minnijas viesnīcas istaba - Pajautāšu viesnīcas šveicaram 
tuvāko ceļu uz policijas iecirkni!





Ak tu tētīt! Izrādās, ka ta "lēdija” bija 
pārģērbies Garnadzis Makažī!

Kas te notiek?

Pec divām dienam Kostaiotas pludmalēKas noticis, senjora? 
Vai es varu kā palīdzēt?

Te nu es esmu, Minnijl Tu droši vien avīze lasīji, 
ka Garnadzi Makdzī un viņa bandu policija 

noķēra tepat Kostaiotā!
pilnīgi noteikti! 
Vai ius pazīstat 

kādu no 
. viņiem? Jā, man liekas, 

kaas tadu faktu 
piemineja gan!

Ša vai ta, šī vieta izskatas ļoti mierīga! 
Neliekas, ka te būs daudz izdevības izmantot 

tavu džudo prasmi! He-he!

Tā tik bija veiksme, jo tagad es varu pavadīt 
brīvdienas kopa ar tevi, nezaudējiot daudz laika!

Kāda tam tagad vairs nozīme? 
Man bija tik nogurdinošs ceļojums 

Tagad es ceru labi atpūsties!



Vai ne? 
Karstum s ir ļoti 

neciešam s!

^C ik  laba doma -  
šo dīki izmantot, lai 
atvēsinātos. Brālīti 

Trusīti!

Nu, marš lauka no d īķa iļV  '— s. 
Palaiž īstos večus! f  Ai! Izbeidziet,

_______ hu ligān i! L ieciet
m ierā! .

PE L D B A SE IN S
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C ik du ļķa ins dīķis 
Un c ik  tajā 

akm eņu! ^

zskatas, ka tas ir 
pilns ar tādiem 

^  akmeņiem! V

J ā ! Tādā . 
neielīdīsi

Lauka, laukā, -  
tik  m azā d īķītī visiem  

nav vietas! _
u, lasie ties, ā tri! 

He-he!

Mežoņi! Varejam 
taču plunčāties 

kopa! y

V iņi ir 
jāpārm āca

Lūk, mazliet dzeltenā 
krāsa! Mēs dabūsim 
atpakaļ savu ezeriņu!. 
v  Klausieties...

B rīdi vēlāk

Paklausies vien! 
Es neticu pats 
savam  ausim !

Labāk iesim  un 
izpētīsim !

Zelts! Esmu atrad is J— 
zeltu!

------------ ^hū!
Es arī atradu vienu 

gabaliņu! y



Un mes gribam 
savu tie s u -p ro t 
^ t o v i s u !

Fui! Tas viņiem 
jau sāk kļūt par 
.  ieradumu'--'

Tavs pjāns 
bjia lielisks. 

Brālīti Trusīti!
Bet kas notiks, kad 
viņi sapratīs, ka ir 
w  piemuļķoti? Ā

^va i ,  ak vai i 
Balta patiesībai 
Viņi ir atraduši 
s__zeltu!____.

Nebaid ieties, draugi! 
Tūdaļ m es īstenosim  

plana otro daļu, 
he, he!

Aiziet! Tagad Lielais Ļau
nais Vilks un Lācis Bomis 
j^dabūs, ko pelnījuši!^

Ludzu, uz paris 
minūtēm iznāciet 

lauka no ūdens!

G lābiet!Mēs esam bagāti! 
Tāda bagātība pat 
^sapņos nerādāsL

r  Pamājiet viņiem 
ardievas, draugi! Paies 
nedēļas, kamēr vigi tiks 
v  atpakaļ! He-he! J

Un, tik līdz 
mēs aizvērsim  

slūžas.. ^

^ T ē z e rs  bus ”  
mūsu uz visu 

atlikušo vasaru!,

Nebaid ieties, draugi! 
Tūdaļ m es īstenosim  

plana otro daļu, 
he, he!

Ludzu, uz paris 
minūtēm iznāciet 

lauka no ūdens!
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Zemeņu plantaciju pārvaldnieks! v ^  
Beidzot esmu atradis ideālu nodarbošanos! 
Viss, kas man jādara -  jajaui tikai zemenēm 

augt, un to viņas lieliski prot arī 
bez manas palīdzības! i

PĀRVALpNIt:KS 
TRAUCĒT TIK# 
l ĀRKĀRTĒJA 

SITUĀCIJĀ!

Misters Makdaks vēlas, lai es paņemu I  Ak kungs! 
kravu zemeņu un Vienmer tikai

pārdodu tās pilsēta! ķ  darbs, darbs, darbs!
f  Nav brīnums, ka es esmu 

^  ^ - < 4  tā pārguris!

MAKDAKA
ZEMEŅU

PumAčm

_ Es domāju, tas būs jāatstāj vēl kadas 
paris dienas saulīte! _

Par ļaunu jau nenāks!... ---------- I
Ko? Kas tas 11 ®

varētu būt? ) WĒI_ESI

TAS TRAKAIS ZEMEŅU LAIKS



Labs ir! Vajadzētu pietikt! 
Es tās aizvedīšu misteram 

Makdakam!

Mēs strādājām 
& nevainojami!

'  Mmm!_Tas nu jgan ir iabas! 
Patiesība brīnišķīgas! Tās vai 
p ā rd o tjja r vis- 
augstakajām p L '

cenām!

Vēlāk,
Knapa Makdaka 
m ā ja -

Paldies Dievam, tas nu ir 
gala! Viss šitais darbs 

^  mani ir pagalam 
nomocījis!

Viņu
nogurdina

vienkārša
stavešanai

Visi pieggdātāji_savas zemene? '  
j r  atvedusi viena laikā! Te viss ir 

pārpildīts ar zem enem f Neviens pat 
. par velti vairs nenemf ^

Nevienu 
zemeni vairāk! 

Lūdzu!

Kas te notiek?

LĒTĀK
NEKĀ

tjEBKAD

GANDRĪZ 

PAR Л 
VELTI |

тш Ш Ё в е т

28



Tās drīz vien izbeigsies 
Un tad cenas patiešam 

bus augstas!

Nu, protams! 
Tieši to man vajag! 
Es vēl nopelnīšu savu 

naudinu!



Sveiks, tēvocļ Knapi 
Vai tu meklē tēvoci 

Donaldu? r?—
Viņš patlaban atpūšas 

pec darba! --------—

Atpūšas? 
Tūdaļ es viņu laidīšu atpūta, 

pie tam ilgstošā!

u tudaj nenovāksi un„neiesaldēsi tas ogas 
tev bus lielas nepatikšanas! Un es ar to 

^  dorrtaju patiesi lielas
nepatikšanas! ^

Ātri, zeni! Salasīsim tās ogas un
saliksim _ ^ — -------- *

saldētava! ( f  Msc
..tas visas 
nevaram..

..nolasīt_ 
tik īsa laika

Varbūt Bruno ir kads 
izgudrojums, kas mums 

varētu Dalidzet!
Nenāktu par ļaunu 

vinu apciemot!

I

Ludzu^ ak lūdzu, Bruno! 
Atrodi kadu izeju! Pieradi man, 

ka tu esi aēniis!



4

>•*

<

31

Šķiet, mani draudi ir iedarbojušies! 
Neesmu redzējis, ka Donalds jebkad būtu 

—. tik cītīgi strādājis!

Ai! Tās zemenes ir 
ledusaukstas! Uzvelciet kādus cimdus!

Tikai nepārtrauciet 
v lasīt!

Jums vajag zemeņu lasamo mašīnu? 
Ir sagadījies ta, ka jums laimējies!

Es tikko izgudroju
automatu — ( ----------

atrsaidetāju!

Jums tikai jaizšauj uz nenovāktu auali.
tas tūdaļ sasals un __________ _______
paliks sasalis f  
vairākas stundas! I

^  /  r/V’ 7 —  . Pietiekami ilgi, 
lai tās saliktu saldētavā!

Beidzot
L.Labi veikts, Donald! 
/Tev bija vajadzīgs tikai 
'neliels uzmundrinājumsTa! Tās nu ir pēdējās

Es leslegsu aparātus, lai uzturētu 
pareizo temperatūru

saldētavā! ( «



r ~  : 1  
Un tagad es varbūt beidzot varētu atpūsties! 

Jūtos pilnīgi salauzts!

neesi 
vienīgais, kas tā

ii itaci

Aha, redz kur ir vecas stieples gabals! 
Tas noderēs

7 ----------------------------

Mosties. Donald! 
Laiks slēgt vaļa ' 

saldētavu!'

Pat par saldētām ogām 
patlaban maksā ļoti daudz!

Ehē, 
tagad nu gan 
es sapelnīšu 

naudinu!

-------- --
nu,
saki...

Dažas dienas 
vēlāk -
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Četri blēži pazemes labirintos mūk no Spruksta. Cik ātri viņi 
izkļūs brīvībā - ja vispār izkļūs - un kā viņiem klāsies bēgļu 
gaitās, - tas atkarīgs no ikkatra spēlētāja veiksmes.

1. P IR M S  SPELES
Spēlei nepieciešam i 4 spēju kauliņi un viens metamais kauliņš. Katrs 
spēlētājs - pavisam kopā to  ir četri - ņem vienu spēļu kauliņu un izvēlas 
sev viena blēža vārdu: Melnais Pēteris, Vanags Hugo, Niknais 
Gregors vai Spokainais.

3 . SPELES G A IT A
Vispirms tiek izlozēts spēles aizsācējs. Viņš m et kauliņu un no 
lauciņa Nr. 1 sāk spēli. Pulksteņrādītāja virzienā spēlē iesaistās 
ar pārējie spēlētāji. Esiet vērīgi - norādījumi, kas rakstīti uz 
lauciņiem , jāizpilda precīzi!

2 . SPELES M ĒRĶ IS
Visiem četriem  blēžiem, t.i., 
spēlētājiem jāsasniedz viena no 
četrām  izejām. Tās atrodas lauciņos 
Nr. 42,44,46 un 47. Uzvar tas, kurš 
pirmais izkjūst brīvībā, bet 
neaizmirstiet, ka var cīnīties arī 
par 2. un 3. vietu!

5 . TU N EĻA  L A U C IŅ I
Nonākot uz kāda no tuneļa lauciņiem , 

jām eklē tuneļa otrs gals, 
jāpārvietojas uz to  un jāturpina 

spēle. Katra tuneļa ab i ga li ir vienādi 
gan formas, gan krāsas ziņā.

4 . LIFTA L A U C IŅ I
Nokļūstot uz lifta lauciņa, jām et 
vēlreiz un ar liftu jābrauc uz to  stāvu, 
kāds cipars ir uzmests. Ja uzmet 6  vai 
to  ciparu, kurā stāvā pašlaik atrodas, 
tad  jāpa liek turpat.

6 .U Z M A N ĪB U ! SEIT 
ESM U ES - SPRUKSTS!

Ja spēlētājs nonāk uz kāda no Spruksta 
lauciņiem  ( Nr. 5, 12,24,32), viņam  jāatgriežas 

lauciņā Nr. 1. Pēc trešās sastapšanās ar Sprukstu no 
spēles jāizstājas.

7. BLEZU G O D S
Mūsu blēžiem Spruksts sagādā 
pietiekam i daudz nepatikšanu, kas 
viņus padara vienotākus. Tāpēc nav 
nekāds brīnums, ja  uz kāda lauciņa 
vienlaicīgi atrodas vairāki blēži. Viņi 
tur ļoti labi sadzīvo.

8 . G A R A M !
Ja kāds pagājis garām  visām 
izejām, tas nonāk lauciņā Nr. 49. No 
turienes ar teletransporta palīdzību 
viņš spiests ce ļo t uz lauciņu Nr. 25. 
Un spēle atkal turpinās!

MIKIMAUSĀ sveicieni aprīļa lielās 
EC3AAOIMTSFĒLES uzvarētājiem!

Lūk -  viņi, kas zināja pareizo atbildi: šīgada Amerikas Kinoakadēmijas balvu OSKARS 
saņēma arī V. Disneja studijas filma KARAUS LAUVA par oriģinālmūziku (komponists 

Hanss Cimmers) un par labāko oriģināldziesmu (Eltons Džons, Tims Raiss).

tj—ulTāļinrn SandraSlovinsko % ® r§M I§
» M ū f s K *  

G to ra ls



Dciudņu pFsf
burtaml 

t IHssHM ligitei un, tūpat ka 
fidli I m ,  sū§l M lk lm o u ta m B

Kaifi redakcijā iesūtītais trīsstūrītis ar pareizu atbildi 
vispirms piedalās ikmēneša balvu izlozē Ginta Upena _ 

veikalā (izloze -11. datumā, ziņas par vinnētājiem
12. datumā P le e d  TV) J

Gada beigās vteo$ ikmēneša spēļu pareizās atbildes Jr__ S  
piedalīsies izlozē, kuras uzvarētājam tiks dota 

fantastiska iespēja -  iznest no U © 0  veikala tik 
daudz rotaļlietu, cik viņš savās rokās vispār 

spēj saņemt un saturēt.
Ziemassvētkos -  lielā noslēguma izloze!
Divi veiksminieki laimēs braucienu uz _  «

L iG O L i N D U .  '
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