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Viņiem  tiek veltīts Lielo Līmētāju 
konkursa noslēguma sarīk

"ismu ROķii
Ieejas karte -  ielugums. To būsim 

aizsūtījuši visiem, kas ir mums 
atgādājuši savu pilno albumu, un 

ierodoties tas katrā ziņā jāņem  
līdzi. Vēl līdzi var ņemt arī brāli un 

māsu, un kādu no vecākiem .

uzmanību)
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DZIESMU ASTOŅI
un viņš savukārt līdzi būs paņēmis 

jauku koncertu no tām jūsu iemīļotām  
radio konkursa dziesmiņām, kuras 

bijušas populārākās visa gada garumā.



Ziemassvētki laukos 
Knaps Makdaks, dodoties Ziemassvētku 
brīvdienās, drošības pēc paņem līdzi laimes 
monētu, bet, protams, to pazaudē...

Jaunais pavediens
M m iju  aiztur gobelēnu zagļus, izmantojot 
spēka paņēmienus, jo izrādās, ka aušanas 
vietā viņa apgūst pašaizsardzību.

Ziemassvētku viesības 
JUhlois Ļaunais Vilks pret savu gribu 
I ciemojas pie Lāča Bomja -  un tēlo 
Ziemassvētku eglīti.

Ziemas sacensības
DcMlIcis Ddks izgudro aizsargierīci 
celiņiem pret sniegu, bet ventilis 
iesprūst... un atkal neveiksme.

Aizstāvis
Spruksts spiests secināt, ka 
mūžīgas vērtības ir nemainīgas.
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Priecīgus 
Ziemassvētkus, 
mister Makdak!

Priecīgas brīvdienas 
un neediet parak 

daudz pudiņa!

Hm! Diez vai izdosies!

7~ ---------------
Vai tu tiešam 

nebrauksi ar mums pavadīt 
Ziemasssvetkus vecmāmiņas 

Pleznītes ferma, 
tēvoci Knap?

Tur būs 
sapulcējušies 

visi musu daudzie 
radi!

Tulkojusi Sandra Rutmane 4

Ja Maģija Hipnotizētājā atklās, 
ka seit neviena nav, viņa 

ieradīsies pec nianas 
laimes monētas, pirms jus 

paspesiet acis_ 
pamirkšķināt!

Un tevi gaida 
daudz davanu!

nav ko velti 
dzisināt! Es 
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Bet, tēvoci Knap, tev 
tas nemaz nav jadara!

Paņem to līdzi 
pie vecmāmiņās!Kapec?

Tur Maģija to 
nedabūs!

Hīj, hī! T ie bus labakie Ziemassvētki mana 
muza! Nebūs jāmaksa nevienam sargam un 

varēs saņemt milzum daudz dāvanu!

Tatad Knaps 
visu sardzi aizsūtījis 

Ziemassvētku 
brīvdienas!

I [ Ja naudas krātuvē palicis vienīgi 
"V Knaps, nogrābt laimīgo monētu 

> _ būs tīrais nieKs!

r  o  o  ^  * ' £ £ £

Drīzuma
Manuprāt, ir pienācis 

īstais laiks, lai paciemotos
Dakburgā!



Tatad Knaps arī ir projām!
Tikt pie monētas klust 

vieglāk nekā pateikt: ‘’‘Priecīgus 
___ Ziemassvētkus!” , - , r

Labi, ka paņēmu savu parnēsajamo 
kristālā bumbu! Drīz vien uzzināšu, 

•—  . _—-ļ uz kurieni viņš devies!
Vecmāmiņas Pleznītes 

ferma! Ja Knaps domā, ka 
spes no manis pasļēpties, 

viņš rūgti maidas!

Skat, vai tik tas nav Knaps! Cik labi, ka tev 
beigu beigās izdevas atbraukt! Man stāstīja, 

ka tev japieskatot sava nauda vai
kas tamlīdzīgs! 1 ^ 5

Blēņas! Nekas mani nespej atturēt 
no Ziemassvētku svinēšanas 

kopa ar tevi, vecmāmin!
. Tu taču zini, ka nauda' ^  

— 7 mani neinterese! r



Sasodītie puišeļi mani atpazina! 
Taču viņi mani neaizkaves! 

Es izmantošu citu 
- v  maskēšanas veidu! j—

Mēs tevi pazīstam! 
Tu esi maskējusies 
Maģija Hipnotizētāja!

Labdarības ziedojumus? Nāc labak 
iekšā un pastāsti man par to sīkāk!

Vai pie tevis atbraukuši kādi viesi 
no pilsētas?

Vai šī balss tev 
neliekas pazīstama? 

ļ ^
Y H .  Ta taču Maģija!

Mazliet 
vēlāk -

Laba diena, vecrnamiņ Pleznīt! 
Es vācu Ziemassvētku labdarības 

iumus!

Tev neizdosies tik_\ 
tikt ar mums gala

Kada
nekaunība!

Es nesaprotu, par ko jūs runāļat- 
Un nekādā ziņa nepalikšu šeit, 

kur mani apvaino!
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Augša pa kāpnēm 
uz guļamistabām!

Tas jau ir kaut kāds 
mierinājums. Vismaz varēs 
pagulēt pec smaga darba.

Vai-i! Mana galva!

Labdjen! Es esmu no žurnāla 
“Labākas Aprindas un 

Smalkākie Dārzi”!

Ludzu, ludzu! 
Ar ko varu 

pakalpot?



Es gatavoju materialu 
par Ziemassvētkiem 
laukos, un jūsu ferma 
liekas tik jdeā la  vieta! 
Vienkārši apburoša!

Tiešam?
Cik patīkami dzirdēt! 

Ienāciet, lūdzu!

Tā taču nevarētu atkal hi it
Maģija, ko? r .  - f /  Kl 

m  Nezinu gan!
— \r— ' Bet katram gadījumam
K Ē lS S tl^Z^  turēsim acis vajā!

Nav šaubu, ka monēta ir viņam 
kabatā! Es viņam uzpūtīšu 

miglas bumbu un tad...

f  Mana monēta!_
Pagalam mana laimīga monēta!y

Un, rau, kur slavenais misters Makdaks! 
Man noteikti jāpavaicā, kā viņš svin 

Ziemassvētkus!

I C V  I I C  U Z .  1 I I II  r \ l l

neizdevās mus 
apmuļķot!



Vecais, viltīgais āzis izlikās, ka 
pazaudējis monētu! Bet viņš to 

droši vien tepat kaut kur noslēpis!

Man liekas, es dzirdēju troksni! 
Droši vien Zosulis atkal krāc! 

Tad jau viss kā parasti1 Bus vien 
man pašai ja ie l pēc olām!

Krājkasīte! Varu saderēt, ka viņš 
desmit centus noslēpis krājkasitē, 

domādams, ka neviens tos neatšķirs 
no pārējam monētām!

Mana monēta! 
Maģija dabujusi manu 
~7 monētu!

Maģija dabūjusi 
manu monētu!



Kungs, apžēlojies' 
Kas te notiek?

Turi viņu! 
Viņa paņēma 
manu monētu!

Nu tikai ašāk projām! Monētu 
apskatīšos, kad būšu atpakaļ 
? Vezuvijā!

Vai-vai! E§ jau to paredzēju! 
Viņa ir dabujusi manu monētu! 
Es esmu izputināts... Pagalam

Par veļu! 
Viņa parvertusies 

kovārni!

Nu mes viņu 
vairs nenoķersim!

Izņemot tevocļ Knapu — 
viņu, šķiet, vairak interesē 

sliekas!

Te nu mēs esam! Diez 
vai vel kads ir ieradies!

Viņi skaita kovārņus!
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Te, luk, visiem bus marts 
tradicionālais Ziemassvētku 

pīrāgs ar penijiem!

Nakamaja diena Tas izskatas lieliski, 
vecmāmin!

Bet kadeļ Ju to 
sauc par pīrāgu 
ar penijiem?

Es tajā paslēpu peniju, un tas, kuramgadīsies 
gabaliņš ar peniju, saņems īpašu dāvanu!

W  Lūdzu, Knap!
■  Tev kā vecakajam 
l pienakas pirmais gabaliņš!

Es nespeju ieest ne kumosu 
Esmu zaudējis apetīti!



f  Šie ir skaistākie 
Ziemassvētki mana mūža! LAIMĪGUS ZIEMASSVĒTKUS IT  VISIEM!

Tad, lūk, ka! T iešļtur es pakritu, kad nesu malku!
Monēta bus izslīdējusi man 

ļm m  no kabatas!

Maģija meklē desmitcentu 
monētu kraikasītē! 
He-he-he! - KRRRRRRR!

Protams, ka nē! 
Patiesībā tu jau esi 

man pasniegusi solīto 
ārpuskārtās davanu -  

prieku par to, ka...

Tu tacu neņemsi 
ļaunā, ka pīrāgā 
nav penijs, ko?

Redzi, tā ka nejaukā žurnāliste nozaga manu 
krāj kasīti, es izmantoju monētu, 

ko atradu pie kapnem!
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JAUNAIS PAVEDIENS

~ Aušanas! Ā -  e -  
Vai tad es tev nestāstīju 

Mikij?

Sveika, Minnij! 
Kā veicas aušanas 

kursos? DAKBURGAS
VAKARSKOLA



SKRa PS! SKRAPŠ!Paklau, signalizācijā jau ir atslēgta! Tas nevar but! 
Misters Skaistmilis 

ļoti rūpējas par 
drošību!Droši vien 

kāds aizmirsis to 
ieslegt!

Kas tas par 
troksni?

Ei! Kāds šeit ieradies 
pirms mums!Re, cik vienkārši! Gatavs?

m



f  Es neredzu, 
ka šim gobelenam 
butu kada vaina!

Tas jaizdara līdz ritam, 
kad galerija versies 

vaļa!

/ Protams! Tu taču neesi ļ 
\  speciāliste ka mes! J

Vai jūs izmantosiet bezmetu 
«-ļ metodi?

Hm! Meti neiet pareiza virziena!

Ja, ja, tieši ta! Mums tie 
japagriež atpakaļ, ja ta 
var izteikties -  ne-he! E -  jā, protams!

Šie puiši nav audēji -  
viņi neko nesaprot no aušanas!

Tu esi 
pārliecinātā?

Viņi mus 
atmaskojuši!

Saņemiet!

Umh!
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Sasien viņus
Nekrīti panika, 

Minnij!

Ietīsim viņus šaja gobelenā, 
bet vieta paņemsim dažus citusf Vel tu neesi mani noķeris. 

4 laupītaj!

Minnij, mūc! Skrien pec policijas!

Nnn-ja-hhh!

Turpinājums 20. Ipp.

Nekur es netaisos skrļet! 
Jatiek ār šiem te gala!



Priecīgus Ziem assvētkus tev  
Un sev.
Un Minnij ai ari!

Donald, Tu esi ļo ti labsirdīgs p īlēns. 
Tev ir ļo ti laba sirds, bet reizēm  
Tev ir nācies nedaudz pastrādāt, 
lai izkļūtu no kādas likstas, 
līdz nokļūsti nākamajā likstā!

Iveta Mizovska

KNAPAM 
i rWDAKAr-

\ l ik i j s  a r  M in n iju  1 
Z ie m a ss v ē tk u s  sviru  
u n  e g l īte i  a p  v id u k li 
t ie  ro ta s  lie ta s  p in . j



C e p u le

Ar 101 gaisa buču 
Salavecis kam anas.
VinŠ brauc pār lieliem  gaisa tiltiem . 
D isnejlendu satikt grib.
Te pirm ais, ko viņ š ierauga,
Ir Ziem assvētku varonis:

Tev, m īļais Phito, Tev —
101 | li 11 mr i*

M īma rāda pantom īm u, 
Sēd uz m īnas, taisa sm īn u . 
Jāsauc laikam  Freda D īn o, 

Lai n o  m īnas n oņ em  Mīmu!

Sveicu Tevi, mīļo sunīt! Tu noteikti 
saņemsi daudz dāvanu un apsveikumu. 
Un domāju, ka ari mans un mana mazā 
brālīša Edgara apsveikums Tev patiks!

vlMU*0i>ļ

D onald, n ovēlu  Tev 
jaunajā gadā salabt | |
ar v isiem  draugiem , it  īp aši 'l 
ar C ietsm aidi. ļ

M ā r tiņ š  M ū r m a n is ,



Nekad nebutu iedomājies, 
ka aušanas nodarbības ir 

^  tik derīgas muskuļiem!
Bet es vairs 

nenodarbojos ar 
aušanu!

Bet to jau es tev gribēju 
pateikt! Ar aušanu ir cauri!



r Priecīgus 
Zļemassvetkus, 

Vilcēn! Estev atnesu 
Ziemassvētku kartiņu!

- /  Beidzot! ^  
/T a s  noteikti ir ieluaums, '  
\  ko es tik ļoti gaidīju! 
Šodien ir jau 24. decembris, 
un es domāju, ka ieluaums 

^  nekad nepienāksi / Kas tur klauvēja, 
Vilcēn?

, Tu justos daudz 
iabāk, brienot caur 
sniegputeni, ja ietu 
uz viesībām tāpat 

kā es!

Brrr! Kāds muļķīgs 
Ziemassvētku 
pavadīšanas 

veids!

f  Bet tās būs lielas un X  
jautras viesības! Un, ja 

tu paliksi majas vļens pats, 
tu jutīsies vientuļš, vai ne? 

Uz viesībām aicināti visi 
. meža iemītnieki un /  
N . tu arī!

Pec dažām 
minūtēm -

ija atnacis pastnieks. 
Viņš_atnesa ielūgumu 
no Lača Bomja uz viņa 

Ziemassvētku 
viesībām!

Phē! Mani nemaz 
neinteresē Lāča Bomja 

muļķīgās viesības! .



Neesmu _ 
nācis uz tavām 
nožēlojamām 

•— viesībām! ^

Cik
nepatīkami

f  Nāciet iekšā, k a i- ^  
mini! Priecājos tevi |  

redzēt, Lielais Ļaunais) 
Vilk... Visi tiek gaidīti//

. manas viesībās! A
V  < ti

Nedusmojies, 
tet! Gandrīz jau 

esam klat!
Un, ja kads ir 

atnācis, viņam 
japiedaļās 
viesības!

Viņš vienkārši baidās, ka 
viesības varētu justies labi, 
un tas butu pret vļņa dabu!

vAk, nabaga tētiņš!
„Cik žēl, ka tik daudzjDrieka 
\ o a ie s  viņam garam 1 , ^

Kas noticis tavam 
, tētim, Vilcēn?

'  Mes nevaram visu 
vakaru raizeties par Mazā 

Vilcēna tēti! Profesor, 
ka butu Ja_tu ar brāļiem 

. sagadatu mums  ̂
^Ziem assvētku eg līti? /

Protams, ka 
sagādāsim.

’ Iesim tūdaļ 1 
pat un nocirtīšim 
vienu eglīti lielajā 
L  egļu audzē! ) Tikai skatieties, lai 

tā būtu ar kupliem, 
v zariem!

V  Harr-harr-harr! 
Tagad es tos noķepšu 

vecaja egju audze 
un_pagatavošu sev 

garšīgu sivēnu cepeti 
k Ziemassvētku 

vakariņam,



Ah_a!
_ Te varētu but 
īstākā slēptuvē tikai mazliet 

jaizdobj...

^  Brāli, esam 
atnākuši! Jaapskatas, 

_ vai tuvuma nav 
Lača Bomja viesjbām 

piemerota eglīte!

Vai šī nav 
laba?

Drīzuma Pārāk liela... 
Tā jau izsitīs 

caurumu jumtā!

Luk, šī j r  pati _ 
piemerotakaPārāk maza... 

Nolūzīs zem dāvanu 
svara.

Hm m ... Tā gan_ 
nav pati skaistākā 

egiīte mežā.

Nē, tu to 
necirtīsi vis! 

Harr-harr-harr!
Uzticieties man, brāļi 

šo egli es nocirtīšu 
l  Kā nieku!
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Vilcēn, m anuprav 
trīs sivēntiņi pārāk 
v ilgi ir projām!

Jā, es tā kā sāku 
par viņiem raizēties!

It sevišķi 'tapec, ka kaut kur 
mežā klīst mans tētiņš! /

Nekas!... _
Es vienalga jūs 

noķeršu, pat ar šo 
koku mugura!

Tuda[es izrāpšos no 
savas slēptuves, tad jus_ 
ķeršu, aiznesīšu uz majam 
un iebāzīšu cepeškrāsnī! 

Ho-ho-no!

A-ū! Esmu 
iesprūdis!

Sasper pērkons! 
Viņiem tiesām 

vajadzīga 
k  palīdzība! a

/  Man šķiet, ka N 
jāiet paskatīties, 

vai viņiem nav vaja- 
Ldzīga palīdzībai

Pirmoreiz redzu, ka 
koks mēģina noķert 

trīs siventinuš! .

Vēlāk

Laba doma. 
Laci Bomi!

Gan es to nokārtošu 
Vilcēn! Tu redzēsi, 
ka es to veco koku 
sasperšu gabalos!

r Nu, kapec mans 
tētis parmaiņas pec 
Lnevaretu but labs!

Drīz vien Lacis 
Bomis ir panacis 
skrienošo koku -

f
Še tev!



W Man ari prieks, bet '  
tagad, draugi, nāciet šurp! 
Sī egle ir ka radīta manām 

viesībām, bet man vaja-
V dzēs palīgus, lai to
V  aiznestu mājās! /

Kada laime,^
:a tu mūs izglābi 

Lāci Bomi!

Ak es 
nelaimīgais

Ak vai! Arī ša josX  
Ziemassvejkos 
nebūs sivēnu 

c e p e š a !__y

f  Jā! Tā ir j> irm ā _ V ^ g ^  ^  
egie mana muza, 

kurai nācās dzīties r \ ®  i 
pakai un to ie k a u s tīt./flf^ ļfc ^T  ©  s  
v nevis nocirst! /  | T \ D  — r 

Hā-hā-hā! ^

r  Priecīgus ; 
Ziemassvētkus! r Oho!

Cik skaista eglīte 
i  Laci Bomi!

fN acie t tik iekša 
un pievienojieties 
pārejiem viesiem, . 
k  draugi! V  Pald ies,, 

-------Lāci Bomi

s f Tēt! Es tik ļoti prie- 
Jcajos, ka tu pārdomāji 
1 un tomēr atnaci uz 
■V  viesībām! Hi-hi! >



Hm! Es ceru, 
viņš nebūs no jauna 
izgudrojis cepelīnu!

Dakburgas 
gadskartejas 
Izgudrotāju ziemas 

sacensības” ir 
ne tikai aizraujoša 
izrāde skatītajiem, 
radošiem pilsoņiem, 
ta ir arī liela izdevība 
pārbaudīt savu 
izgudrotājā talantu! 
Donalds teju teju bus 
beidzis būvēt savu 
noslēpumaino 
izgudrojumu -

Paskat!
Tēvoča Donalda 

projekts patiešām sak 
pēc kaut ka izskatīties!

Kas tas tads ir. 
:evoci Donald?

Visas vecas caurules iekšā savienojas!
Vai tas bus milzīgs piepūšams 

^ pīrādziņš?

Pielieciet savu roku, zēni! 
Palīdziet man to izvilkt 

majas priekšā!

lielāko . .tēvoci 
'onald!

Visas vecas caurules iekšā savienojas!
Vai tas bus milzīgs piepūšams 

^ pīrādziņš?

itiesl Tagad viņš to 
edz ar gumijas korķi,...



Un mušu \  
“Kaķu glabejas”v ^ 

kāpnes ir satriecgšs J  
izgudrojums!

Tas ir īpašas 
spraišļu Kāpnes, 

« S , kurām nav 
. ĶaĶU ^ \  vajadzīgs 

glābējās” ! /  atbalsts!

Tas kāpjot augšā 
paplašinas!

Hm! Bet kads tām sakars 
ar kakiem?

...

Tas domātās nabaga 
kaķīšiem, kuri ziemā 

uzrāpjas kokos, salst, 
bet neuzdrosinas 

rāpties leja!

' \

Attēlā Nr. 2 tu redzi, 
kā musu bezatbalsta 

"Kaķu glābējās” 
kāpnes atrisina šo 

problēmu!

Tiešam ļoti asprātīgi! 
Bet arī bezcerīgi 

nepraktiski!

Paskaties atteia Nr. 1. 
Sasalušie zari ir trausli un 
zem parasto kāpņu svara 

var nolūzt!

Ideālām izgudrojumam jaatbilst 
3 ļoti svarīgam prasībam! 

A: tam jakalpo cilvecei! 
B: tam jābūt universāli 

pielietojamam! 
Un C : ...
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Ar lielāko prieku!Satriecoši! Vai tu neparadītu 
mums sava izgudrojuma A, B 

un -  eē -  C?

Eē -  es aizmirsu, kas ir C, bet 
varu droši apgalvot, ka ta ir 

tikpat svarīga prasība! *------

I___

Pareizi! Jums, zēni, tas nepatīk, man tas ) -
nepatīk, nevienam tas nepatīk! T a p e c ^ ------------

ari “Donajda celiņu aizsargierīce' /  pnnfi pnnfi 
^ ------ gūs milzīgus panākum us!/ Mums a rī'

v l  k\  - ■ ļ j /  _ pumpēt nav
I  īpašas patikas.

V\—'  n  \ 4 V  tēvoci Donaid!

Nevienam 
nepatīk tīrīt sniegu 

no celiņa mājas 
p riekšā lJeb varbūt 
jums, zēni, patīk 

to darīt? /

Paskatieties! Sniegs pārklās visu pilsētu, ari manu izgudrojumu! 
Bet no rīta, izlaižot no ierīces gaisu un to novācot, 

taciņa mūsu mājas prieRsa izradīsies 
v pilnīgi tīra! J |  _rj

.f,,'

Un io lielāks sniegs, jo labak!
Tad mums bus gatavs tunelis 

■  no pašas majas līdz pat ielai

un visbeidzot šīvakara laika prognoze: 
ļo ti zema temperatūra un

daudz sniega! ^—- --------

...dabūt 1. vietu 
\  3 par manu “Celiņu 

aizsargierīci” !

. ir visas
iespējas..^ Fv

.. ka tēvocim 
QūhnrSs;0 DohaldamJ

Hm! Izklausas, 
ka tā ir spoža 

ideja!



Drīz ieradīsies tiesnesi 
novērtēt mūsu izgudrojumus

Nakamaja
r ītā -

Aši, tēvoci 
Donald! 
Mosties!

Mans izgudrojums lauļ masveidā ražot sniegavīrus!
Tie ir loti noderīgi grūtsirdīgiem cilvekiem ziemā, 

to ' kad vīni jutās sevišķi vientuļi!

Pilsētas mers un pašu 
izcilāko ekspertu grupa 
jau rosīgi verte -

Vai varam apskatīt, 
kā tas darbojas, 
mister Pumpa? ____

Šis ir speciāls 
rettriecienu mētelis! 
a ir pati vajadzīgākā 
lieta, kad ietves ir 

apledojušas un 
slidenas!

Protams! Bridi, kad jūs slīdat, 
aukla iedarbina gaisa tvertni, 

kas acumirklī piepūš gaisa 
spilvenus!

Saprotams, ka jūs turpināt krist, 
taču jūs nesasitaties!

Ļoti interesanti! 
'Paldies, mister 

Pumpa! . j

mera kungs! Es savu _ 
“Velosipēdslēpēm"



Paldies! Nešaubos, ka tā ir \  ^  Misters 
noderīga ierīce! Kurš ir nākošais? J . Donalds un

rv in a  3 masasde i
□ru  katru mirkli būs klat. 
eju izlaist gaisu no sava 

“Celiņu aizsarga”!

Tā ir viņu maja! 
iet es nevienu no viņiem 

neredzu!

Viņi nav pa t sniegu 
notīrījusi no celiņa! Ne, tēvoci, 

ludzu nevajag

Esi uzmanīgs 
ar mūsu "Kaķu 

glābēju”!

Sasodīts! 
Ventilis iesprūdis! Naktī bija 

pamatīgs sals, 
tēvoci Donald!

Uzskatiet, zeni, to par sa' 
ierīces savdabīgu stres 

pārbaudi!





Nekliedziet, 
mēra kungs, 
jus drebināt 

koku!

Tu dabūsi pienācīgu 
samaksu, to es tev 

apsolu! Rrrr!

Un šis zars 
;ūda) nolūzīs!

Bet man -  izdevība- 
pazust!p r^ R a d u s ie s  *  

jzdeviba pielietot 
musu “Kaķu glābējās' 

kāpnes!
DONALDS

DAKS

Vai es drīkstu aizņemties 
jusu 2. vietu ieguvušās 

‘velosļpedslēpes” vai _  
“Slepjvelosh 

pedu”? j jj jH

Nu, protams, | 
mēra kungs 1

Un kā sauc |o  brīnišķīgo, 
1. vietu ieguvušo 

izgudrojumu?
“Kaķu” -  
-  es tejktu, 
“tiesnešu 
glabājas” 

spraišļu 
'"'nnes!

Es nupat kā pamanīju 
izgudrotāju,...

kurš vēl nav saņēmis savu balvu
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A IZSTĀ V IS

L. M as tiesām ir 
viņš! Un, rau, 
kur plaisa, par 

kuru man 
L s tā s t ī ja !

'Godajamais 
Strupastis -  
m azojaužu 
aizstāvis” !

G O D AJAM AIS  
STRU PASTIS  -  

M AZO  ĻA U ŽU  
A IZ S T Ā V IS

Bila

Redz, kur ir statuja 
kuru es gribēju 

salabot!

Radas, ka viņš ir par 
vecu, lai vel kādu aiz- 

stavetuiTagad pienākusi 
mana karta balstīt viņu -  

ar cementu, ha, hā! .
GODĀJAM AIS 

STRU PASTIS -  
M A Z O  ĻAU ŽU  

A IZ ST Ā V IS

r  Izrādās, ka es ^  
kļūdījos! Mēs, mazie ļaudis; 
joprojām neesam zaudojtišij 

aizstāvi šā vecā, laba k 
L  zēna persona! p h i

GODAJAJi' 
S T R U P f/  
M AZO /  

A I Z / /  i

Ai, ai! Sakas lietus! Bet cements 
nedrīkst samirkt, citādi tas nemūžam 

nesacietēs!

Ceru, ka kāda no šiem 
veikaliem atradīšu to, 

kas man vajadzīgs!
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alradH goba
Piepūt kādus 20 balonus (ja to ir vairāk -  jo labāk!). Apgriez ļ  

nelielu, pēc iespējas vieglu galdu ar kājām gaisā un noliec to  u£| 
baloniem. Tagad atliek tikai (tas var izrādīties visai sarežģīti)



Kas tevi interese visvairāk?
A. Kādas atzīmes būs manā liecībā? f  
3 . Cik smilšu graudiņu ir jūras krastā?"” 0|

2. Ko nozīmē teiciens 'Velns lauž krustus"?
A. Velns blēņojas baznīcas tornī, f
3. Nepatīkamas sāpes muguras lejasdaļa. <46 
C. Nezinu. *—0______________________

3. Tu esi palicis pilnīgi viens milzīgā namā.
Tevi ir brīdinājuši, ka tu  drīksti atvērt katras 
durvis, ko vēlies, izņemot vienas. Kā tev šķiet, 
kas aiz tām  atrodas?
A. Slepens dārgumu kambaris. 1 
13.13īstams dzīvnieks. w m
C. Nekas -  mājas īpašnieks vienkārši vēlas mani 

pārbaudīt. w-0

4. Vai tu  tomēr atvērsi šīs durvis? 
A. Nē. w~*0
3. Domāju, ka atvēršu, <5o 
C- Noteikti atvēršu, t

5. Caur ko tu visbiežāk skaties? 
A. Caur atslēgas caurumu. 1 
3. Pa logu. w-0 
C. Caur palielināmo stiklu. j>6

6 . Ko tu  nekad nepajautātu savam labākajam draugam vai 
draudzenei?
A. Cik ilgs laiks pagājis, kops tu  biji vannā? t .
3. Vai tev nepiemīt mazliet pārmērīgs tuklums? oo 
C. Vai tu  esi iemīlējies (iemīlējusies) manā meitenē (zēnā)? w 0

J  katrs atslēgas caurums = 10 punktu 
katrs tālskatis = 20 punktu 

* r -0  katra atslēga = 30  punktu

punktu
Tu esi briesmīgi ziņkārīgs. Tu izzini visus noslēpumus, un nekas 
nespēj izbēgt tavam pētošajam skatam. Tu labprāt iejaucies’ 
notikumos -  pat tajos, kas uz tevi nekādi neattiecas. G ribēt^ 
dot tev padomu: mazliet apvaldi savu ziņkārību!_________‘

-1 4 0  punktu
Tu esi visādu ideju pilns un zinātkārs, tomēr ļoti labi zini, kuras robežas nedrīkst pārkāpt. Tev 

ļ paiSķpatrīt mēli, taču ir lietas, par kurām tu  nebilsti ne pušplēsta vārdiņa. Tu esi labs biedrs/ ̂  
juz kuru vi&l var paļauties. Bet, kad kāds tev nodarījis pā ri, labāk ir turēties tā  patālāk no tevis!

150 -1 0 0  punktu 
Ziņkārība ir tev pilnīgi 
svešs vā rd s. Tu’ ■ M  
nevēlies kavēt savllll 
laiku a r tenkām 
bieži liekas, ka tevi 
nemaz neinteresē tas, 
kas notiek v isa p kā rtji 
Sevis paša labad tev ;- 
vajadzētu uzzināt v 
mazliet vairāk par 
apkārtējo pasauli -  jā 
tu  nevēlies galīgi 
a tpa lik t no dzīves!




