


11 / 1 9 3 5  ( 4 2 )

ipp>

Makdaka melnā piektdiena
Donaktej D oks tik  veiksmīgi aizvieto 
itin  visus kalpotājus tēvoča Knapa viesībās, 
ka saņem jaunu darba piedāvājumu.

Jaunkundze briesmās
un Spruksi!, cenšoties g lāb t

M inniju no aizdomīgu tipu  sabiedrības, 
izjauc viņas kinoaktrises karjeru.

Aļņu brālības ordenis
0 © ra k is  Ēklks vēlas iestāties slepenā 
biednbā, kur galvenais uzņemšanas 
nosacījums ir  bū t labam  kaim iņam ...

Vieta visiem
Kad SfHfUkste beidzot sakārto visus 
savus instrumentus, izrādās, tie  nebūt 
nepieder viņam.
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Tulkojusi Inguna Kramiņa



Hallo! Knaps Makdaks 
klausas!

Makdak!
Lords Dzīrmīlis runā!

Es esmu apmeties uz dažām dienam ļ  I  I  
Dakburgas viesnīca. Un es nodomāju, Ā I I I

ka deretu ar jums tikties! ap------------ -
J F  Ak!

^ s esmu J°ti
\ V V ^  Pa9°dināts, jūsu gaišība.

Ists lords.^. ieradīsies šeit! 
a man ir iespeja atstat labu iespaidu

Aaiii! Ko es pateicu!
Es tak nupat aizsutīļu visus savus 

majkalpotajus brīvdienas!

Es nevaru uzklāt galdu, ja nav neviena, 
kas ēdienu sagatavo un pasniedz! 

Jaapskatas, varbūt kads no 
Kalpotajiem vēl ir šeit!

Par vēlu! 
Viņi visi ir prom Fu! Donalds vel ir tepat! Tas vismaz ir kaut kas

Un -  hmm -  viņš reiz gluži labi tika gala ___
ar dārzniekā palīga pienākumiem, f]
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Pagaidi, Donald!
Tu vel nevari doties projām

Šovakar pie manis uz vakariņām ieradīsies 
svarīgs viesisj Tu man esi vajadzīgs

apkalpošanai! _______ .
Kas

noticis?

Bet es dodos brīvdienas

Es to zinu -  tapec tev nāksies 
viņus visus aizstat!

Tas ir neparedzets gadījums! 
Viss atvaļinājums tiek atcelts!

Pārveļu! 
Visi parejie ir 

prom!
r — ^  Ump! 
Vienam pašam?

1 Hm!—*  Tas man 
neliekas īsti 

taisnīgs darījums

Es to nolemšu pēc tam 
kad redzešu, ka tul u, protams, da... dabūsi kaut ko: 

Kad tas beigsies.
Cik daudz?

Pec desmit
minūtēm - |  Nu, lūk! Nevaru 

iedomāties neko 
tadu, ko es butu palaidis j  

garām! ^

Es te uzrakstīšu dažas lietas; 
ko es veļos, lai tu izdari!

Tu gribi, 
lai es izdaru 

to visu?
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Ha! Kur gan es atradīšu 
kaviaru par 90 centiem bundžā?

Uzmanies, ka neizrausti paklaja 
virsmas cilpiņasI -  viņš teica.

Un es nedrīkstu noberzt sudrabu 
no galda piederumiem.

Es brīnos, ka gan viņš man 
nenoteica precīzi, cik bieza miza. 

kartupeļiem jāmizo.

B e idzo t Viss ir gatavs viņa uzņemšanai!

Vel pēdēja lieta -  te ir diezgan auksts!
Vai tu neiekurinātu centrālapkures ------ —,

krāsni pagrabā?
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Es atvainojos par mana virssulaiņa ļ  Hmm! 
šausmīgajam manierēm, 1 Ir jau labi! 

jusu gaišība! n?------^  Es zinu,
ka mūsdienas ir ar

Atved šefpavāru!
Mēs būsim atpūtas istaba!

sen

Es esmu Lords Dzīrmilis! 
Jusu kungs mani gaida!

D rīz - Nu, tas ir izdarīts!
Kāds zvana pie parādes durvīm, 

bet man rokas ir melnas
ar soarejiem!

L  ļ ļ i r a f i l



Dažas 
m inutes 
ve lak - Jūs mani saucat, 

ser?
Dona... 
e h „. 

v irspavar- mēs 
ilF e sa m  gandrīz 
gatavi pusdienoti

Vaaāii! Cepetis! 
Tas deg!

Vai arī citādi viņiem nāksies 
stūķet iekšā dārzeņus! .—

Ump! Es ceru, viņiem 
labi izceptsļers!

Hmmm... Es esmu garšojis 
labaku sodas dzērienu! Aines cļtu pudeli, virssuiaini! 

Un atsuti kalponi ar zupui



______gj d r a u g 1Iff
Vai jūs neesat aizmirsuši iestāties manā Brokastu skolā, kuri 

-  tīģerēiļs Tonijs no KELLOGG'S -  gribu  jums palīdzēt un dot derīj 
padomus ēšanā? Esmu pārliecināts, ka jūs visi esat labi iegaumēji 

manus pirmos padomus:
BROKAST5S IR ĻOTI SVARĪGA ĒDIENREIZEI 

ĒDIENAM IR JABOT NE TIKAI OARŠIOAM, 
BET ARI VESELIOAMI 

Šodien es gribu jūs iepazīstināt ar vislabākajiem brokastu ēdieniem 
pasaulē -  ar KELLOGG'S brokastīm! Tās ir gan garšīgas, gan veselīgas.

NEDAUDZ M R  Hfttļpk
Pirms daudziem tūkstošiem gadu cilvēki aptvēra, ka ir vesela grupa augu, kuru graudus var lietot uzturā. Šodien 

mēs tos dēvējam par graudaugiem. Katru gadu 19. aprīlī daudzās valstīs par godu zemkopības dievei CERERAI 

svin Cereāliju svētkus. Angļu valodā vārds cereal nozīmē - produkti, kas pagatavoti no graudaugiem.
Šodien ar vārdiem graudaugu brokastis mēs saprotam lielu skaitu ēšanai jau gatavu 

produktu, kurus miljoniem cilvēku visā pasaulē lieto brokastīs. Graudaugu brokastu 
vēsture ir sākusies ar klasiskajām KELLOGG'S CORN FLAKES pārslām, kas ražotas no 
senas graudaugu kultūras - kukurūzas. Kukurūzas nosaukums -  MAIS -  cēlies no 
indiāņu maiju cilts vārda. Jau pirms vairāk kā 8000 gadu kukurūza bija maiju cilts 
galvenais pārtikas produkts, un arī šodien tā ir Centrālās Amerikas iedzīvotāju uztura 
pamatsastāvdaļa. Eiropā šo kultūru iepazina 1494. gadā, kad Kristofors Kolumbs to 
ieveda, atgriežoties no sava otrā ceļojuma uz Kubu.

No kukurūzas tiek gatavotas populārākās KELLOGG'S 
brokastis - KELLOGG'S CORN FLAKES un KELLOGG'S 
FROSTIES. CORN FLAKES bija pirmais produkts, ko 

1898. gadā izgatavoja KELLOGG'S kompānijas dibinātājs 
Viljams K. Kellogs. Šo pārslu masveida ražošana tika 

uzsākta 1906. gadā. Pēc vairāk kā 97 gadiem KELLOGG'S CORN FLAKES vēl joprojām 
ir vispopulārākās graudaugu brokastis. Tās ir bagātinātas ar vitamīniem un dzelzi.
Otrs populārākais KELLOGG'S kompānijas graudaugu 

produkts ir FROSTIES -  tā ražošana uzsākta 1952. gadā.
Tās ir tās pašas CORN FLAKES, tikai apgrauzdēšanas laikā 

pārslas tiek pārklātas ar cukura glazūru.
Saldās KELLOGG'S FROSTIES pārslas, pārlietas ar pienu, 

jūs esat sevišķi iecienījuši.
Arī no rīsiem KELLOGG'S ražo brokastis -  tie ir a r šokolādes glazūru pārklātie rīsa 
graudiņi -  COCO POPS. COCO POPS ražošanai izmanto tikai apaļos rīsa graudus.
Rīss ir viens no vecākajiem graudaugiem pasaulē. To audzēja jau

3. gadu tūkstotī pirms mūsu ēras. Tas ir galvenais pārtikas produkts Tālajos Austrumos.
Pirmā informācija par risu nāk no Ķīnas un Indijas. Eiropā rīss parādījās 
Maķedonijas Aleksandra laikā, bet lielu atzinību tas neguva. Tikai 8. gs., kad arābi rīsu 
ieveda Spānijā, tas izplatījās caur Portugāli, Itāliju, Centrālo un Dienvidameriku līdz pat 
Zieme|amerikai. Pazīstamas ir apmēram 7000 risa šķirnes.



) FūūūJ Vēl viena fiksa 
parģerbšanas! Apkalpo viņa cjaišību 

pirmo, ludzu!

Aaaiii!

Vaauu!

Pēc tam -
M Ē Ē Ē E ^Ē ) Uūūh! Šis jēra 

muguras gabals 
garšo tiešām pēc segliem!

Cik neveikla meiča! Man jaatvainojas par 
viņas nekompetenci Aizsūti pēc 

šefpavāra!

Jus velējaties 
mani redzet, 

ser?
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7 ^ -----------------------------------------------

Prrr! Es to ilgāk vairs neizturēšu!

Ļotj žei, bet man ir daudz_svārī
gākās lietas, par ko raizeties!

Aaa! Tas stulbais ventilis ir 
nonācis nost!

Savadi!Jusu kafija ir 
gatava! Ludzu, 

šeit!

Ump! No kurienes nāk 
viss šis tvaiks!

Kas ir noticis ar radiatora ventili?

12



Atvainojos par manu 
personālu! Es viņus visus 

atlaidīšu no darba uz 
līdzenas vietas!

Tas bija neaizmirstams 
piedzīvojumsLabak dzersim kafiju 

atpūtas istabā! | Nepūlieties!
) Man jau pietiek!
Ir laiks doties mājās

Tu visu sabojāji! 
Nostādīji manļ pilnīga 

muika loma' e?

Kāda katastrofa!
Un tā visa ir tava vaina! ) Ha! Tu neesi vienīgais.

kurš jutās mujķīgi! 
Pārģērbties par Kalponi!

Frr! _

Sasodīts! Es aizmirsu 
savu platmali!

Es jutos kā īsts idiots, 
lecot iekša un ara no šiem 

kostīmiem!
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Jūs gribat teikt, ka visus šos darbus šovakar 
veicat jūs? Jūs viens pats?

Man vajadzētu tādu zelli kā jūs, 
lai uzraudzītu manus kalpotājus!

Jūs esat 
pārāk laipns!

Tas lietas parada 
savadāka gaismā! varētu paskaidrot, 

jūsu gaišība!

Ja nenem vērā tās dažas kļūdas, ļ 
jus tikāt gala ļoti labi! Bet nevar jau J  

uzcept omleti, nesasitot olas! o*

C  Pateicos, ser!

Es atstaju jūsu zina tikai trauku mazgāšanu 
tēvoci Knapi Priekšautu jūs -

atradīsiet uz tā vadža! r

z>ŪDnTēvocis Knaps patiešām teica, ka 
man no šī pasākuma kaut kas tiks. 
bet nez1 vai viņš bija iedomājies ,

l/A 11 LJ r\ hn 1

Dzīrmiļa maja -
7 * Kopš šī brīža

jus saņemsiet 
rīkojumus no Donalda, jauna virssuiaiņa

Es maksāšu ļums divtik, 
cik jums maksa Makdaks!

Ko jūs par to sakāt?

Esmu ar mieru!



Spruksts ir izvēļē- 
iies visīsāko ceļu, 
[lai apciemotu savu 
[draugu Mikiju, 
Ik ad -

Vaaaiiii! /  Pag! Izklausas ta, 
it ka kada atlete ciestu 

briesmīgas sāpes... bet 
viņi jau vēi nemaz nav , 
i uzsākuši celt jauno 
N. stadionu!

№
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Ļautiņi, pahga!

Tur ir sprauga! 
Es pa to varesu 

kaut ko saskatīt!

Aaiiiiii!
Tā tak ir M-Minnija 

Viņai uzbruk!

'  RrrrITas 
mežonis! Bet ka 

lai es tieku iekšā, 
iai Minniju no viņa 
. izpestītu?!

Labak skriešu sameklet Mikiju! ^  
Viņa māja atrodas 

7xrA*mset 'tikai dažu minušu 
(  I /  ļĒĒ*A attāluma no

šejienes! ^

PALĪGA!

Pec maza 
brītiņa  - Kur tu redzeji Minniju 

------ T Sprukst? Es nekur neredzu ne viņu, 
nedz viņas uzbrucēju! Mums vajadzēs 

tikt pāri šim žogam!

Hm!
Varbū

Pa šo 
spraugu!

Bet nu es viņu vairs neredzu! Ik 
Ceru, ka viņa nav...

Es varbūt 
varētu sasniegt 
žoga augšmalu

Ja tu nostātos šeit, 
Mikij!

Uhhh!



m mUn pārrāpties tam pari! Izdevās i

Ai! Esmu saplēsis bikses
Izskatās, ka 

šie dēji varētu būt 
vaļīgi!

Sasodīts! 
Spruksts laikam > 

gi aizmirsis par mani! 
fan kaut kada veidā 
pašam jātiek pari v 

žogam!

Ak tu piķis I 
:s nepamanīju 

šo naglu! .
Nu ta! Ja es 

ievilktu vēderu, 
es varbūt varētu 

izspraukties 
cauri. /

Es nekur neredzu Minniju, Mikij, bet visur ir pilns ar 
_,—.—, svaigiem peau nospiedumiem!
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Izskatās, ka tie i 
Minnijas kurpju 

nospiedumi!

Ta ir! Šī ir vieta, 
kur notika uzbrukumsI

Šis varētu būt 
drēbes gabals 
no viņas Kleitas

Sasodīts, Mikij. vai tu nedomā 
ka mums labak vajadzētu 

izsaukt policiju? ^

y

Un līdz šim mēs esam 
vienmēr atšķetinājuši visus 

gadījumus, vai ne?

^  Vai tu šaubies par 
manu profesionalitāti, 
Sprukst? Vai tu un es 
esam detektīvi, vai nē?

Nu, protams,
____  Mikij! Bet

Varu derēt, ka 
oa šiem vārtiem 
linnijas uzbrucējs 
viņu aizvedis!

Svaigi mašīnas riepu nospiedumi, Mjkij! Un tie
tieši uz pilsētu!

Sekosim tiem! ļ  -  1
l Pasteidzies!



Uh! Cik smagi!
Ak, ķibele! Nospiedumi izgaist!

Tie ved uz pilsētas 
___  laukumu!

v?ESfjfCA *GRAtfij\

Ni! Un, par nelaimi, 
riepu nospiedumi ir 

pilnīgi izzuduši!

Re, kur Minnija

Un tas laikam ir 
tas virs, kas viņai 

uzbruka!

K-ko mes iesāksim, Mikij 
Iespējams, ka viņš ir 

apbruņots!

Mums viņš ir jāparsteidz. 
Spruksi! Gatavs?... 

Viens... divi... trīs...

Ffffūūū! Khe! Khu! Es neko neredzu!

Bruu! Tfuu! Es ari! 
Bet pagaidi tikai, gan es 

tikšu K lā t tam zellim, 
kas to izdarīja!



Rrr! Es varu derēt, ka 
ļ  tas šoferis ir uz vienu roku 
^ _ar Minnijas uzbrucēju!

^ T a s  var būt, 
r Sprukst, taču _ 
svarīgāk šobrīd butu 

mēģināt glābt 
Minniju! '

Tapāt ka viņas 
uzbrucējs... un 

ari mašīna!

Piķis un zēvele[Ēs zināju, ka šim vīram ir 
līdzdalībnieks! Ka lai mes izglābjam Minniju 

_______Bjrms nav par veflu?!
Bet
dažus solus 
ta la k -

ZELTff

Ir tikai 
viens veids!

Ei, jus abj! Laidiet vinu 
vaļa tūlīt pat, c itād f-

Kaklasaites, kungi! 
Nedrīkst ienākt bez..Aktīvi

rīcība

Aaiiiii!

Izbeidziet!!

Tu gribi teikt, ka 
pazīsti šos bandītus, Minnij?
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AĻŅU BRĀLĪBĀS 
ORDENIS

Hm! Ko ta’ tu domāji? 
Tas ir Aļņu Nams!

Tīk, skat, kas par skaistām 
mašīnam novietotas 

pie šis majas!

D&162

Lai iestātos Aļņu Brālības ordenī, ir vajadzīgs 
biedra ieteikums! Tā kā ta ir slepena biedrība, 

tad es nezinu, vai es kādu no viņiem pazīstu.

Ir vēl viens veids, ka taja ie 
ja kads no jūsu ģimenes 

^  bijis ordeņa "biedrs.

ocis Knaps 
š noteikti ir



^Tur jau irta lieta! Un es esmu 
pārliecināts, ka neviens cits 

musu ģimenes loceklis 
nav bijis Alnis!

Nevar zināt. Zeni, 
vai atceraties,, 
ko mēs nejausi 

atradam 
bēniņos?

Un klāt arī maska 
kā tas piederas!

O-ho! Tas ir vecā tēvoča 
Cārlija ordeņbrāja 

!JW7 rullis! frr

Jus sakat -  Čarlzs Daks? 
^  Es to parbaudīšu, > 
■ ■ v  ser! f« r

Es esmu 
viņa radinieks 

Donaidsl

Kas to butu domājis, 
ka viņš bija Alnis!

23



Kur kavējas tas pastnieks? Viņam 
priekš manis varētu būt svarīgas ziņas.

Nākošaja diena

OÖWÄLDS
ļli® s l

Ā, tur jau viņš nāk!
Ei, pastniek, vai fev priekš 

manis kaut kas ir?

Nav svarīgi! Dod tik 
šurp manu pastu!

Kas par 
' steigu?

Es viņam iemācīšu, ka t_urpmāk
p a re iz i a d re s ē t v iņ a m  d o m ā to  p a s tu !

Phē! Tas visas ir 
manam jaunajam 
w_kaimiņam!
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Hei, šo krūmu šeit 
agrak nebija!

Tos droši vien ir 
iestādījis tas mans 

jaunais kaimiņš!

Es nevēlos, lai tie 
man aizsedz ainavu!

Ja te bus krūmi, 
es nevarešu paķīķerēt 

kaim iņa loqā!

Man neienaca prata, ka jūs varētu iebilst! \  
Piedodiet! Bet jums vajadzēja to pateikt, j  

pirms jūs ķeraties pie tik  1 
radikalas rīcības! jm

Starp citu, šodien es nesaņemu pastu.
Vai tas nejauši nav nonācis pie jums?

25



Ei! Vai jūs zināt, ka jūsu atkritumu 
konteinera ir vesela kaudze 

'-T7 neatvērtu vēstuļu? *— '

Ta jums vajag! 
tās tika atsūtīta! 

uz manu adresi?

Pec kaaa 
laika -

Jā, tēvoci 
Donald!

Vaaa! Nu ir traki! Esv nevaru 
izgriezt savu mašīnu!

„ Neraizējieties! 
Šīs mašīnas durvis 

nav aizslēgtas!



Um! Es to nevaru 
apturēt! .

Aaah! Mana 
mašīna!

Es tai pat nepieskāros! 
lus laikam nebijāt novilcis 

rokasbremzi!

Tas bija pretīgi 
tēvoci Donald! Viņš ir vienkārši 

neiespējami 
neciešams

27



Urrā! Tā irj)ienakusi! 
Man adresēta vēstulē 

no Aiņu Nama!
/  Vēstule apstiprināts, ka 
'tēvocis Cārlijs bija ordeņbrālis 
i un tas man dod tiesības 
ik. kandidēt! >

Nakošaja 
rītā -

Heisā!

Kas tur ir 
teikts?

wUmp! Paga- 
šeit ir piezīme

“Viens no principiem, 
kuru Aļņi aizstāv, ir būt 
r labam kaimiņam."

Vā, tas tev būs 
par grūtu, tēvoci

Tev šovakar jādodas uz 
Ajņu Namu un jāņem līdzi 

šada vēstule!

“Kandidātiem ir jāatnes izziņa no kāda sava 
kaimiņa, kas apstiprina, ka viņi ir labi pilsoņi un 

uztur labas kaimiņu attiecības.”

Tēvocis Donalds nekad nedabūs 
ieteikuma vēstuli no mūsu jaunā kaimiņa!

Es gan tā 
nedomāju.

Man vēl ir visa atlikusī dienas daja 
lai izlīgtu un kjūtu par 

labu kaimiņu!
Liekas, ka tu esi 

nokavējis!

28



Izskatas, ka tas viņam ir biji 
par daudz -  viņš pārvācās

TIEK
PĀRDOTS

^Niekiļ Tā ir tikai formalitate! 
Neviens to neparbaudīs! mes 

nepie
ian sajā lietā 
alamies!

Nu, vismaz man nevajag 
pazemoties viņa priekša!

^  Šķiet, man pašam būs jāuzraksta 
vēstulē un jāparaksta ar viņa vardu!

“Katrs būtu lepns par tadu laipnu, iejūtīgu, 
saprotosu kaimiņu ka Mr. Daks, 

kurš ir paraugs mums 
visiem!”

Un ta, taja 
paša vakara

Viss paņemts, vai ne? 
Vēstulē, ceremonijas 

_  maska...?

Jus gaidjet šeit! Tie, kas nav biedri, 
nevar piedalīties slepenas biedrības 
„ sanaksme! —T-snr

Labu veiksmi, 
tēvoci Donald!





Viens no Aļņu principiem ir but labam kaimiņam, 
bet, kā jus, iespejams, to esat pamanījis, 

mēs vairs neesam kaimiņi, ser! \— g

Es neesmu rakstījis šo vēstuli! Jus esat 
pēdējais cilvēks pasaulē, ko es ieteiktu - 

ka labu k a im iņ u !__________________ -sr

Nu vairs nevajadzētu būt ilgi, 
līdz tēvocis Donalds paradīsies kā 

pilntiesīgs Alnis! — ■

Pa to 
laiku -

^  VaC 
vai tas Rrr! Ka gan es_ 

to varēju zināt, 
ka viņš ir Lielais 

Alnis!

Hā! Tēvocis Donalds varbūt nav Alnis, 
bet pec dabas gan viņš līdzinās 

s—r meža alnim!

Man tas nemaz 
nešķiet jocīgi!
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Uf! Man tiešam derētu sašķirot šos
nstrumentus, lai būtu____________

parskatāmāk! r z  771

VIETA VISAM

5986

Nu tā! Tagad 
katrs var redzet, 

kas te kur ir! 
Man tas jāparāda 

maniem kaimiņiem!

Uz šī 
caurumotā 

jnstrumentu 
deja katrai lietai 
būs sava vieta!

Un tās knīpstangas 
es tev aizdevu pirms 
vairakiem mēnešiem!

----- ^
~ Es esmu
|| |P |P h  pārliecināts, ka 

tie zāģi ir 
ms) mani!

Ei! Tas taču mans āmurs!Ienāciet un aplūkojiet 
manus instrumentus, kaimiņi 

Nekad nebūtu domājis, ka 
s. man to ir tik dauaz!

Vieta gan bija visam, 
tikai, liekas, ne uz 

mana deja!

468671, tic. N.0994 , a /s  Preses Nams, Pas. N1Z75
>5 D1SNI;Y 1995. Egmont Latvija,



Es n o vem b rī balsoju p a r

M a n i s a u c ............................
Es d z īv o ju ..............................

M an s  te le fo n s ....................

M a n  i r ............... g ad i.

Raidījumā DZIESMU ASTOŅKĀJIS arī EGMONTA ZIŅAS ar izdevniecības jaunumiem, 
telefonkonkursu ZINU UN ZVANU un, protams, ar balvām!

itā lis © »  p a r  v i § n u
1. Sapnis -  M areta Beitika
2. Zoss -  "P unk tiņ i"
3. Saulessvece -  "Saulessvece"
4. Dejo, sunīti! -  S ilv ija  Silava
5. Lietus rūķi -  Dace M aura
6. Rokenrols -  "La i skan"

'JJļU tļl'J 7. Priedes -  Dace M aura
8. Izēdājs -  "Pēkšņi"
9. Pelīte -  melīte -  "T ika i tā "
10. Vēstule Kornēlijam -  S ilv ija  Silava
11. Septiņas māmulītes -  

Linda A tvare un  "M ikauš i"
12. Ziemas asaras -  "Okay"
13. Pepija -  Santa Burenkova

14. Dziesmiņa par mākoņiem -  "K rikš i"
15. Strīpainais sapnis -

K ris ta  Teivāne un "Dzeguzīte"
16. Mans kuģis -  Līva Balode
17. Sniegbaltītes dziesma -  "Lāsītes"
18. Mammucim -  "N iķ i s tiķ i"
19. Baravikas -  "Knīpas un  kn a u ķ i"
20. Kurmltis -  "Šurum burum s"
21. Pīlādzītis -  "Pelītes"
22. Solījums -  "Pelītes"
23. Ja tev -  "Okay"
24. Runci, Princi, jdpaga ida -

"Palāsītes"
25. J6 un Nē -  Arm ands A lksn is  un

H e lv ijs  Stengrčvics

M
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Palūdz, la i Kāds no taviem draugiem  
nolien abas plauKstas uz galda  

'  virsmas. "Tagad tev būs jā iz tu r  Kāds
pārbaudījums," tu saKi un 

uz Katras plauKstas uzliec 
glāzi a r  KOKteili. Un nu 

r /̂>2jtiK sāKas pārbaudījums. 
Jo Kā gan tavs upuris 
nogaršos KOKteili, 
neapgāžot glāzes?

ēSļjļ|P>~
H<*!

m m s m r
Šeit tu  atradīsi lietišķu 
padomu, kā saglabāt 
lim onādi aukstu bez 
ledusskapja vai saldējamās 
somas palīdzības. Jā pa ņem 
dvielis, tas jāsam itrina un 
jā ie tin  ta jā  pudele. Noliec 
iesaiņoto pudeli saulē, un tu 
varēsi pārliecināties, ka 
limonāde paliek vēsa ļo ti ilg i.
Vai zini, kāpēc? Saule liek ūden ’
saules enerģija tiek patērēta ~ un W  kamēr dvielis saniet* - .

[Cik stikla lodīšu tu vari noķert papīta 
ļ  glāzītē? Vienā reizē iāmet divas 
1 lodītes -  pavisam kopā to ir 12 . 
ļ  Rezultāti: 0 -2  lodītes: iesācējs!
13 -7  lodītes: labi! 8 -11 lodītes: teicami! 
112 lodītes: vai tu tiešām nemānies?

Kā tu domā - vai Knapam Makdakam 
izdosies noturēties, lai Suņapuikas ļ 

neiestumtu viņu sienā? || 
Tas ir iespējams, ļo tikmēr, kamēr ļ, 

ļaundari to darīs šādā veidā, ļ 
grūdiena spēks nebūs lielāks kā tad, ļ 

ļa stumtu tikai viens bandīts, ļ 
Pamēģini pats - un tu redzēsi, kaj 

tas ir tiesa!


