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No Latvijas malu malām AKMENS LAIKMETA MAČU finālisti kopā 
ar atbalstītājiem ir ieradušies Mežaparkā un vada laiku spēlēs un 
rotaļās, gaidīdami pašu svarīgāko mirkli - lielo izlozi.
Svētki ir sākušies, 

un estrādes vidū -  
dejotāji no jau 
Akmens Laikmetā 
slavenā Dinozaura Riharda milzīgajā 

vēderā -  visi pilno albumu 
• taloni, un Flintstonu ģimenes 
radinieki Baiba un Andris velk 

ārā vinnētāju vārdus, starp 
kuriem pats laimīgākais izrādās 

Alģimants Kontauts (foto kopā 
ar lēti) no Rēzeknes - tas ir viņš, 

kas šovasar dosies uz 
Disnejlendu Parīzē!
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# . Ipp.
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Pastnieka pienākumam 
jā  būt izpildītam!
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B IJA , TE VIŅS ZUDA

Sprukst, tās gan ir skaistas jahtas!
Man nekas nebūtu pretī doties ceļojuma ar 

kadu no tam! Un tev?
Miki\s un Spruksts ir devušies uz ostu,
nesteidzīgi pavērotu kuģus un iaivas

Patiesībā, Mikiļ, 
es neesmu īpaši 

sajūsma par laivam!

f  t l l aSwSni?m-ut !f i° t  9'Ital  un elegantas, *as nav piemērotas kuģošanai pa okeānu!

Tulkojusi Inguna Kramiņa

n , ----------------- -- --------------------------- 1Ak! Ceļojums pāri Trejdeviņām jūrām!

domāju par jūras braucienu, 
tas nozīme 

ceļojumu 
pa okeānu ar 
lielu kuģi...



Paskat!
Tur ir policijas komisārs 

O’Hara!

Sveiki, komisār O’Hara! Jus izskataties 
noraizejies! Vai uz kāda no šiem kuģiem ir 
n pastradats noziegums?

Bet es baidos, ka noziegums ir_ 
pastrādāts uz precu kuģa, kurs pec 
pāris minūtēm seit noenkurosies.

Ne uz šiem 
kuģiem, Mikij!

Es nesaprotu, komisār! Kads jums ir pamats domāta ka ir 
izdarīts noziegums uz kuģa, kurs pat vēl nav pienācis?

Tāpēc, ka tas ir izdarīts iepriekš, Mikij! 
Redzi, “Juras Bulta”, kura šobrīd ienāk, 

regulāri parvadā zeltu no Losonas pilsētas



t ----------------------------: ----------------------1
Preču kuģis, kurš parvada salītas siļķes lielas 

^ mucas, tiek lietots drošības apsvērumu dej!
Nevienam piratam 

nekad nevar 
ienākt prata, ka 

salītu siļķu kuģis 
parvada 

kautko īpaši 
vērtīgu.

v —
Kur

īpašā, slēgtā telpā! 
Es jums parādīšu!



Kaptein, es ceru, ka cilvēki saprot šīs 
pārmeklēšanas nepieciešamību I

Protams I

...un it nekur neatradam 
nekādas zelta pēdasI Tomēr ir 

viena dīvaina lieta!

Kāda?

Zagļi laikam mīl saļītas sļļķes 
tikpat stipri kā zeltu -  kopa ar dārgmetālu ir 

pazudušas arī 10 siļķu mucas!

Ar lielāko prieku, komisār!
Bet priekš tam ir 
nepiecješama musu 

klātbūtne uz kuģa 
« B l  ta nakošaja 

brauciena!

Mikij, es gribu, 
lai tu un Spruksts 

dzat man 
šo lietu.

Tieši tā! Nāciet kopa ar mani uz iecirkni!
Es dabūšu jums papīrus, kas jums ir nepieciešami, 

lai jūs tiktu pieņemti darba uz “Juras Bultas” 
ka parasti jūrnieki.

Uņ ta, kad “Juras Bulta” atkal atstaja ostu, 
musu divi acīgie draugi bija uz klāja -

Velak taja paša diena -

Mikij, vai jau esi manījis kaut ko 
aizdomīgu?

Ne! Un, iespējams,_ 
mēsarī neko neredzēsim, 

kamēr nebūsim paņēmuši 
zeltu uz kuģa Losonas



Drīzuma -
...- '-*^ 1 Nu tuvojas

kritiskā daja, Sprukst, -  
atpakaļceļš ar zeltu uz Dakburģu! 
Zav! Mums labāk jāstāv sardze 

g uz maiņām! ^

Tu izskaties noguris. 
Mikij! Es stasos sardzē

pirmais!

Un tad iestājās nakts -

^  Va! Es nekad nedomāju, ka okeāns 
mēnessgaismā ir tik romantisks -  pat_ 

lūkojoties no kravas kuģa, kurš pārvadā 
l. sālītas siļĶes!



Iebāzīsim viņu tukša muca!
No turienes viņš nevares neko redzet.

he-he!

2 .  daļa 26. Ipp.



Man ir nepieciešams 
brīvprātīgais īpašam 

uzdevumam! Viņam būs 
a jānogādā šī vēstule! ™

PASTNIEKA PIENAKUMAM 
JĀBUT IZPILDĪTAM!

Pavasara diena Dakburga, \ 
> galvenā pasta ēkas ārpusē 1 
i spīd sautē, pūš viegls vējiņš, 
\ un gaiss ir kā šampanietis... 
|  burvīga diena, lai
I  uzturētos ārā -

_ Muļķīgās 
vēstulēs iNu es, 
nedzirdu, kāds iij 
tas uzdevums!]

Uh-uh! Es velētos, kaut es varētu 
iznēsāt pastu, nevis to šķiroti 
Sī nav tā diena, ko pavadīt 

iesprostotam telpās!

Doties ārā? 
ir priekš manis! 
bušu brīvprā

tīgais!
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v Ta ir 
pašnāvnieka 

misijai
ß E tr

Jūs veļaties, 
lai brīvprātīgais 

izdara ko?

Neskatieties 
uz mani!

Neraizējies, Donald,
visi pastnieki ir _

apdrošinati! J i i

Un mums Dakburgā ir 
loti laba slimnīca!

Tik tiešam, šī ir burvīga diena 
priekš vestuju iznēsāšanas!

Un vismaz 
esmu



Tēvocis Makdaks 
negribēs maksāt 2 centus 
)ar so vēstuli, bet viņš taču 
nevar nokost man galvu! 

^  Bet varbūt var? J



Man jadabu Ši vēstule no 
Donalda! Protams, nemaksājot 

■■ 2 centus! .______
Bet vēstulē pieder man! 

Un tajā varētu būt kaut kas 
svarīgs! Piemeram, nauda!

^  . 'Ai
m  d a j  m &Ut

rrņ

Šis uzdevums 
galu galā nebiia 

nemaz tik slikts! 
Tēvocis Makdaks 
tikai nedabūja 

savu vēstuli, \  
un tas arī ir |  

viss! m

esmu uzākējis 
vēstuli! Nu es to 

Pievilkšu klāt'



Tēvoci Makdak, 
jus nedabūsiet < 

vēstuli tādā veidā! 
Pastnieka 

pienākumam 
ajabūt izpildītam!

Donalds uztver savu pastnieka 
darbu loti nopietni.Manjābūt 

TR7 mazliet viltīgakamf
Vai nu jus samaksāsiet maņ ) Prrr!

2 centus, vai ari ļūs nedabūsiet J To mēs vēl 
šL savu vēstuli! 1  redzēsim!

Nu es varu piekļūt tuvāk Donaldam un 
likt lieta ķerru un nūju ar I— 

m  naglu galā. ,

Maskēšanās -  lūk, kas man 
nepieciešams! Donalds nekad mani
• neatpazīs šajā parka uzrauga 

formas tērpā.

Hei! Uzmanīgāk, uzrauga kungs! 
« Jus man izsitāt vēstuli 
S flB ilillfi rokām! _____M

Tas jau bija 
mans mērķis! | 

He-he-he! ;
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Vismaz ļauj man vēlreiz paskatīties uz aploksni! 
Es vēlos pārliecināties, ka ta ir 

tiesām adreseta man!
------ l------- J  Hmm!



Bet, ja jūs veļaties izlasīt šo vēstuli. 
, tas jums maksās 2 ce n tu s !)—Pag, pag! Es zinu, tēvoci Makdak. 

kas jums ir_padomā! Jus cenšaties izlasīt 
___ vēstuli cauri aploksnei!

UrtA<K'i

Fui! Donald, tu to atkārto 
-  pārak bieži!

Pastnieka pienākumam 
jabūt izpildītam!

Jūs nedabūsiet šo vēstuli, 
kamēr jūs, nesamaksāsiet 
_nosūtīšanas maksu!

Tas ir tēvočapienakums 
iekaustīt masasdēlu, 

kurš viņu šādi 
_ izaicina! aMsamg

Nu tas suns ir dabūjis vēstuli, un viņš 
nesamaksāja nosūtīšanas maksu! Dzenamies viņam 

pakaļ! Mums jā'dabu 
vēstule atpakaļ!

Te nu es reiz esmu 
vienisprātis ar tevij 

_  Donald!
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He-he!
Nu es panākšu suni 
pirmais un dabušu 

to vēstuli!

Metiet mieru, tēvoci Makdak! 
Phūūl ) Jusnedabūsiet \

Jšo  vēstuli, kamēr 
\\T[ nesamaksāsiet 
' iv .  nosūtīšanas - ļ f l  ■ ^

■  \  7  maksu!
B ā l

Nu tad dzenamies pakaļ!
Ja tas suns aizbēgs, 

neviens no mums 
_ nedabūs vē stu li!.

Viņš ir 
apstājies pie 
laternu staba!

Es ķeršu 
vēstuli!Ķer viņu ciet!

Nē, to jūs > 
nedarīsiet!.

T u r p in ā ju m s  2 0 - Ip V



la sevī juti detektīva garu, ja esi 
atjautīgs, pacietīgs un vērīgs, ja esi 

gatavs doties briesmās, tad arī Tu vari 
kļūt par šī kluba biedru! Bet vispirms - aša iepazīšanās ar 

visu laiku slavenāko detektīvu Serloku Hofmsu, kurš ar savu
detektīvmīklu palīdzību pārbaudīs Tavu atbilstību detektīva amatam.

« L O K S  H O L M S S
Tu jau, protams, no grām atām  un filmām zini, ka viņš ir 

slavenākais detektīvs visā pasaulē! Viņš ir nodarbojies tikai ar 
tādām  lietām, ko nav varējusi atrisināt policija. Holmss strādāja 

' ar neparastām m etodēm  - pam atīgi izpētījis nozieguma vietu, 
pievēršot uzmanību pat niecīgākajām  

pēdām , viņš iztēlojās notikumu 
gaitu kopum ā un neizbēgami 

■  H  atrada vainīgo. Ja bija ķēries pie 
lietas, nekad neatstāja to nepabeigtu. Spēlēja 
vijoli un nešķīrās no pīpes.
Dzimis 1854. gada 6. janvārī Nortraidingā,
Jorkšīras grāfistē Anglijā. Daudz ceļojis kopā 
ar ģimeni, dzīvojis arī Francijā un Holandē.
1880. gada augustā, atgriezies Anglijā, Holmss 
iepazīstas ar savu nākam o draugu doktoru 
Vatsonu. 1881. gada janvārī viņi kopā apm etas uz 
dzīvi Londonā, Beikerstrītā 221b. Jau pēc neilga 
laika šī adrese kļūst pazīstama visā Anglijā.



p i r n j ā  d e t e b t ! n q l k l a

- Šerlok, skaties! -  doktors Vatsons ieskrēja 
slavenā detektīva kabinetā, satraukti vicinādams

atšifrēt seno 
uzrakstu uz Ēģiptes tem pļa sienas! Viņi pie tā  

strādāja trīsdesmit gadus!
- Tā patiešām ir interesanta ziņa, dārgo Vatson, - izņēmis 

no mutes pīpi, Šerloks Holmss ar to norādīja uz avīzes 
pusi. - Vai zini, ka arī m an reiz nācās 

atrisināt līdzīgu uzdevumu?
- Tu nekad par to neesi stāstījis.
- Vai atceries Messemorfa bandu? Man izdevās pārtvert viņa šifrēto vēstuli.
Šerloks Holmss, piegājis pie rakstāmgalda un brīdi kaut ko meklējis atvilktnē, 
izņēma no tās papīra lapiņu.
- Te būs tas šifrs, - viņš sacīja un ▲  ? 
pasniedza lapiņu Vatsonam. 7 A $ | { A  A , O l v A f v A  L
- Man izdevās atšifrēt vēstuli un uz \  © I ▲  O I A >  
karstām pēdām  nelieti notvert. }
- Šerlok, kā tev tas izdevās? I
- Vatson, tur nav nekā sarežģīta! Tu ^ ^  I  * a  I 
taču zini manu dedukcijas metodi. ļ  /  
Sākumam došu tev vairākus
mājienus, tādēļ klausies uzmanīgi.
Pirmkārt, katra i šifra figūrai atbilst noteikts alfabēta burts.
O trkārt,. bandas vadoni sauca Messemorfs.
Treškārt, visbiežāk sastopamais burts mūsu valodā ir  "s".
Un ceturtkārt, toreiz visa Londona gaidīja Senās Ēģiptes mākslas izstādes atvēršanu.
Šie četri norādījumi tev palīdzēs atšifrēt vēstuli, Vatson.
- Es ceru, Šerlok.
- Interesanti tomēr, ko nozīmēja uzraksts uz Ēģiptes tem pļa sienas?
- Tur ir tikai četri vārdi: "Faraons Nanonubiss ir muļķis"

Vai a rī Tu tiksi galā a r Messemorfa 
Tavs uzdevums ir šo tekstu atšifrēt. Kad esi 
to veicis, pārbaudi iegūtā rezultāta 
pareizību — šajā pašā žurnālā ir 
paslēpta pareizā atbilde, bet kur? -  to 
sameklēt būs Tavs jau otrais detektīva 
uzdevums! Kad tas ir paveikts, varii uzskatīt, 
ka esi guvis pirmo detektīva pieredzi un ir 
laiks ķerties pie patstāvīgu uzdevumu 
veikšanas. Pievienotās vizītkartes 
noderēs Tev, uzsākot detektīva 
privātpraksi savā draugu pulkā, 
pagalmā, šķērsielā!
P.S. Nākamajā žurnāla numurā Tevi gaida 

Serfoka Hofmsa otra detelrtīvmīkla.



Es ceru, ka tas ir 2 centu vērts -  redzet, 
kas tai vēstulē rakstīts!

Vismaz es uzzināšu, kurš idiots 
man to ir atsūtījis, neuzlīmējis 
» pastmarku.

Ja vien pastnieks saņem 2 centus ka 
nosūtīšanas maksu, tas nav svarīgi! 

Bet kurš tad jums atsūtīja 
-r  šo vēstuli?



Ak, ja! Nu es atcero§!
Es uzrakstīju jums šo vēstuli 

vairākas neaeļas atpakaj!
Kurš man ir atsūtījis šo vēstuli? 
« P rrr! Tas esi tu, Donald! -=

7 Prrr!
Es tevJo 

atgadinašu

Es esmu 
gandrīz aizmirsis, 

ko es jums tur rakstīju.

Tu raksti, ka tavs darbs pie_pasta sķirosanas 
tev ir apnicis! Tas tevi tur telpas visu cauru dienu 

un tev nesanak pietiekoši izkustēties!

Vai es varētu, 
tēvoci Makdak? 

Jūs man dosiet vēl 
vienu iespeju?

'Tu jautā, vai tu nevarē
tu strādat atkal savā 

vecaja darba! i

W  K-ko? Pec tam, kad tu paņēmi 
f  no manis 2 centus par tava pasa 
pL vēstules izlasīšanu?_Viss, ko ^  
i ļ j lL  es tev došu. ir iespeia ^-^§1 . . r i . - g u ļ ļ .

Nu ko! Pastnieka pienakumam 
jābut izpildītam!





Labak padomajiet par visam tam dārglietām^ 
kas ir “brīvi” paņemamas šadas greznas viesības!

Nudien! Šī ideja kļūst 
ar katru bridi pievilcīgākā!

f  Ja! Mēs nevaram ’  
ivadīt lepnu uzņēmumu 
\ no mūsu paslēptuves 
ļša ja  krāmu noliktava!

1 Tās gadiem ir bijušas\ 
tukšas! Neviens nevelai 

tādu vecu izgāztuvi 
ka šī!

Tu joko? 
Te ir juceklis!

Brīdi vetak

Ne jau mes, āmurgalva! Skopie, s 
nerīko viesības, bet daudzi bagāti ]■< 

Un, kad vini tās rīko, viņiem vajag 
ielūgumus! Vai es pareizi 

rugāju?

Šis tīrīšanas joks sak kļūt par sliktu 
paradumu!

Tu ta neteiksi, kad mēs “tīrīsim” 
kāda no tam dižmanīgajām 

viesībām! Tādēļ turpinām!

T

Tatad kurš viņiem nodrukās tos labak par mums -  
un vel trīs papildus ielugumus uz vislabakajiem 

pasakumiem mums
Mmm! Un iedo-1pašiem?

Sasodīts, J_67! vnājieties, kas tur 
Ta ir patiesām ļ  bus visvisādu 

ģemala doma! /  ēdienu par 
brīvu!

I

Te nu mes esam! 
Ideālas telpas ideālā vieta!



 ̂ Skatieties, visas sīs vecas mebeles un mantas ^  
lieliski noderēs mūsu planam, kad tām kārtīgi notīrīs 

putekļus! Tās piešķirs musu iespieddarbnīcai sen
iedibinātā uzņēmuma izskatu -  tas cilvēkos __ ,,

vieš uzticību! r -------------------- ---------------------- ^
Apčī! Nu ja tu -  apčī! -  tā saki! 

Tacu tas ir neveselīgi!

/  Kaut kas neredzēts! Tas ir tieši tas, kas man ^  
vajadzīgs! Vai iūs varat man uzdrukāt divi simti 

ielūgumus līdz rītdienai?

Protams, seri 
Ienāciet darbnīca!

ALIFICĒTI
SPIED Ē JI
M Ū S U

I C I A L I Z Ā C I ^
1

/1 E S ĪB U  < 
L Ū G U M I

Paldies, 
seri Nu man ir 

visa informācija, 
mes saksim tos 
1 drukāt nekave- 

joties!

Loti labi] Man tie nepieciešami 
d rii, bet, lūdzu, ielūgumiem noteikti 
1 jabut pareiziem -  tie tiks izsūtīti 

pašiem bagātakajiem Dakburgas 
iedzīvotajiem!

I t

1

_ He-he! Veiksme jau pirmaja piegājienā! _ 
Ta ir masku balle “Ierodieties savaslabākajas 

dārglietās” Grand Hotelī 21. jūlija!

Ak vai! Es nespešu 
sagaidīt 21. juliju!

Kurā dienā fas iekrīt?

21. jūlijs... paskatī
simies... hei! Ta ir 

piektdiena!

Tas ir pēc ^ 
četrām dienām! 
Nav brīnums^ ka_ 

mūsu pasutītajs ta 
steidzas!

īv i

1
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. i . i i .  x Ja atjausiet, 
Labi, labi, ser!\ nekādus 
Ta ir aiz tam ļ “bet”! 
virpuldurvīm! ļ  Mēs esam 

Bet... L  lūgtie viesiI

Pietiks ķircināties! ' 
Esiet tik laipns un . 

parādiet mums, kur ir 
deju zāle, mans 

^  dargais kungs! a

Pienaca

fnektdiena. 
iela diena

Lūk, te nu tas ir! \ Atvainojiet... ē... 
Grand Hotelis! J  kungi... vaijus 

esat atnākusi uz 
I SsBSSP’ īsto vietu?

'  Protams, ka esam! 
Kurp tad, pec jūsu do
mām, mēs dodamies? 
kLJz zooloģisko dārzu?

Vami!
Izbēgušie
dzīvnieki!

D flK B U R G flS  SIEVIEŠU KLUBfl 
^  SANĀKSME Ooooi! Laiža

mies projām 
.no šejienes].Nē, tie nav 

vis dzīvnieki! 
Pērtiķim kajas 
s kurpes! m

Nākamajā | VaļļMBs
vēl esam 

laimīgi, ka izsprukām 
sveika vakar vakarā, 

bet kas tad nogāja ^ 
greizi?

T-t-tu gribi teikt, ka tu skatījies saja kalendarā? 
Ak tu zābaks! Skaties! Tas ir tik vecs, ka pat 

kalendāra dienas nesakrīt ar šogadu.

" V-vai es izdarīju ko aplam? l a i / /
Tu man teici nekad nemest 

ārā neko, ko vēl var izmantot! '' i  (11u
Un es arī to izmantoju! II

Nav ne jausmas! Es zinu, ka 
ielugumos bija ierakstīta

pareiza _____ _____ ^
. vieta. . .

— Un es zinu, ka 
i m  diena arī bija pareiza,
■  es to pārbaudīju pēc tā 

kalendāra!

Ei!
Pec datuma uz 

šis avīzes iznāk, 
ka 21. jūlijs bija 

ceturtdiena!

Rrrrr! Šobrīd es varu 
iedomāties tikai vienu 

vecu lietu, kurai nekad 
nebūs nekada flngļ 

pielietojuma, -  n  I 
un tas esi

TU! /J



TE V IŅ Š B IJA , TE V IŅ Š ZUDA,
2. daļa

Es priecājos, ka Spruksts piedāvājas pirmais 
stavet sardze! Taaad, kad es labi izgulējos, es 
jutos daudz labak! Deru., ka viņš bus priecīgs 

par nomainīšanu!
No preču kuģa. kurš 
regulāri pārvadā dārgmetālu no 
Losonas pilsētas uz t)akburgu, 
vienmēr pazūd zelts, 

i Mlkijs un Spruksts ir pieņemti 
uz kuģa kā parasti jūrnieki, lai 

ļ mēģinātu atrisināt so mīklu.
\ Savas pirmās sardzes laika 
ļ Spruksts tiek apdullināts ar sitienu 
j  pa galvu un tukša salītu siļķu muca 
\ izmests pari bortam jūrā.
J Mucas ar sālītam siļķēm ir 
-4 kuģa segkrava.

Hm! Uz klāja vina 
nekur nav!

Ahh! Durvis uz šo telpu ir 
vajā!

Zelts! Tas ir pazudis!





Es neesmu sālītu siļķu smakas cienītājs, bet 
lai glābtu savu 

veco draugu, \  ■ 
es esmu gatavs p : 

uz visu!

Nu viss, ko es varu darīt, ir 
gaidīt -  un ceret!



Nakamaja rīta pie neliela 
zvejnieku ciemata Pīļu Līcī Smailais, es redzu 

vel paris peldam!

Tas tad arī būs 
visas!

Tad dabūsim to 
rokā! Mums jatiek 

laika atpakaļ uz zagju un 
Kontrabandistu Asociācijas 
s. slēgto sanāksmi Pīļu Līcī!

Pavei, tur ir 
vel viena muca!

Vēl viena krava 
ar “sālītam siļķēm” ir 

droši iesleģta, 
he-her

--------------------------------- ^

Pasteidzies!
Mums ir jaziņo 

Zagļu un Kontrabandistu 
Asociācijā par laupījuma 

ierašanos I .



Šeit iekšā, Mikij!
Nu, veco zēn! 
Kā tu juties? _ Odigs!

Kā salītā siļķe!

Velak
Mēs gaidīsim! 

Agri vai vēlu kāds 
atnāks pārbaudīt!

Mikij, 
ka mes_ 

tiksim ara 
no šejienes?

Grabjam, Sprukst! Hā! Nu ir viņa karta justies 
kā salītai siļĶei!

Viņi ir tur iekša, Mikij 
'Es dzirdu balsis!Sprukst, bandīti runaja par 

sanaksmes apmeklešanu 
kaut kur!



Klau! Man šķiet, es zinu, ka 
mes varam noķert bandītus,
« Sprukst!

Hm... Sirseņu pūznis!

Ar ko tu tur ķimerejies 
pele?!Sprukst, mums vajag virvi 

Budā, liekas, Bija!

Es, cerams, vel protu 
labi trāpīt mērķī!

Labi darīts. 
Sprukst!

Auuūūū! Ouuū! Nē!



Liekas, ir pienācis laiks zvanīt komisaram 
O’Haram, vai ne, Sprukst?

Auuūū!

Esmu priecīgs, ka tu un 
Spruksts paspējāt ierasties 
surp atpakaļ tieši laikā uz 
sis lietas noslēgumu, Mikijl

Šoreiz mēs zinām, ko mes meklējami 
Bandīti, kurus jūs noķerat Pīļu Līcī, sniedza mums 

ziņas par saviem līdzdalībniekiem 
uz kuģa!

Spruķsts ir vienmēr sapņojis par ceļošanu 
pari Trejdeviņām juraml varbūt jūs 

varētu viņam piedāvāt ceļojumu 
u okeāna lainerī? ^

Jūs abi esat pelnījuši apbalvojumu par spožo 
detektīvu darbu, ko jus veicāt! Vai jums ir prātā 

kaut kas īpašs, ko jūs vēlētos darīt?

Va[Ceļojumu okeana lainerī? Ne, paldjes! 
Pec ši ceļojuma muca es esmu zaudējis 
jebkuru interesi par juru! Es daudz labpratak 

dotos kaut kur augstu kalnos un vienkārši - 
atpūstos!



Nē, kundze! Tas ir parak jauks! Laika prognozē teikts, 
ka visu šo pecpusdienu nemaz nebūs vēja! m *



saņemt izdevniecībā EGMONT LATVIJA 
Preses nama 18. stāvā - Rīgā, Balasta dambī 3.1 - 1 i  i  i i u i i i m  i  V t  w iv i▼  u  m in « /  v i v i i i iw i

ļ[ĒlBIĒfBIBJĒIB]BIBIBIĒfĒfĒIĒlĒJĒfĒJĒJBJĒlĒIĒlĒfĒfĒIĒMĒJĒllĒIĒfĒIĒfĒIĒIĒJĒIĒMĒJĒIĒlĒIĒJBIBIBIĒlĒfĒIĒlĒJĒlĒIBlĒIĒĪĒllli

Artūrs Dreimanis 
»» Agris Rubenis 
*  Zane Skulte 
<» Deniss Kaško 
«* Jānis Konanovs 

Andris Krastiņš 
"*■ Liene Kiršteina 
“» Gusts Jonasts 

Jānis Stūrmanis

«* Edgars Cars 
Kristaps Grīnbergs 
Liene Bērziņa

*  Laura Kristapsone 
'■* Liene Kiršfelde 
» Jānis Kokins 

Ketija un Iveta Alksnes 
"* Voldemārs Sfīpnieks 

Austra Lākute

J  № № :  1. diena -  09 .00  -  izbraukšana no Rīgas (caur S.Pēterburgu)

2. diena -  10.00 -  iebraukšana viesnīcā SERĒNA * * *  /sauna, baseins, trenažieru zāle, galda teniss/

12.00 -  apskates ekskursija; 15.00 -  atrakciju parka UNNANMIAKI apmeklēšana /apmaksātas 4 atrakcijas/

20.00 -  svētku vakariņas /zviedru galds/ un nakts diskotēka

3. diena -  07.00 -  rīta sauna, baseins, trenažieru zāle; 09 .00  -  brokastis /zviedru galds/
11.00 -  ūdens atrakciju parka SERĒNA apmeklēšana; 18.00 -  izbraukšana uz Rīgu ļ j

4 . diena -  19.00 -  iebraukšana Rīgā - - - w « i  ^  "

Papildu iafanaiaija: a) j a  b ē rn i  b r a u c  b e z  v e c ā k ie m ,  t a d  v iņ iem  j ā n o k ā r f o  
sava  p a s e  un  j l p i e m a k s ā  2 2  USD  p a r  S o m i j a s  v īz u ,

b) c e n ā  n e i e t i l p s t  K r i e v i j a s  t r a n z ī t v ī z a  p i e a u g u š a j i e m ,
c) nepieciešami 3 foto bērniem un 5 foto pieaugušajiem.

1. diena. Izbraukšana no Rīgas ar 2-stāvu autobusu (WC, video, kafija).
2 . diena. Ekskursija Berlīnē, brīvais laiks -  zoodārza apmeklēšana, pusdienas 

McDonalda restorānā, vakariņas Rotenburgā /hotelī/, baseins ar slidkalniņiem.

3. diena. Brokastis/zviedru galds/, SAFARI parks, pērtiķu 

zeme, ūdens atrakcijas, pusdienas /piknika paciņa/, 

atrakciju parks, vakariņas hotelī /baseins +  5DM/,.

diena. Brokastis /zviedru galds/, ekskursija 
Brēmenē, pusdienas /piknika paciņa/, baseins 

Jrēmenē AKVADROMS, vakariņās McDonalda restorānā, 

diena. Brokastis /zviedru galds/,

HEIDEPARKS /lielākais atrakciju parks Ziemejvācijā/, 

pusdienas /piknika paciņa/, izbraukšana uz Rīgu. 

diena. Vakarā iebraucam Rīgā. ČP§ | p  i



v a i tu  ja u  esi 
_  n ogarso jis 

M cD onald's 
k o m p lek tu  
bērn iem ?

Haw»MgL
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