Daudz laim B M
bet īpaši i vi
šī gada korrt
H
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Pašus veiksmīgākos šī konkursa visu četru kārtu
dalībniekus (kopskaitā - gandrīz 100, un
ielūgumi pie viņiem jau ceļo pa pastu!)
Mikimauss ielūdzis 14. decembrī pasvinēties uz filmu
teātri KINO 52: tur varēs noskatīties jaunāko Disneja
studijas animācijas filmu die vm ā te s k a i ld ra i.k s
ZVANIĶIS, bet paši paši zinošākie 20 mikitrikši saņems
apsolīto - un godam nopelnīto - žurnāla MICKEY
MOUSE abonementu visam 1997. gadam! -

P a re iz ā s

MIKITRIKA - I V
a t b ild e s :
A - 19 9 2 . g. (3 )
B - T he W a lt
D is n e y S t u d io s ( 4 )
C - č e tra s ( 2 )
D - S n ie g b a lt ī t e u n
s e p tiņ i r ū ķ īš i ( 3 )
E - 1 9 3 4 . ģ . (2 )
¥ - K ā r is B a r k s ( 2 )

Ja Tavi MIKITRIKU atbilžu varianti parasti ir nedaudz atšķīrušies no
pareizajiem un līdz ar to izredzes iegūt bezmaksas gada
abonementu uz MICKEY MOUSE ir stipri sarukušas, tad pārāk ilgi
neskumsti! Labāk mudīgi steidzies uz tuvāko pasta nodaļu un pasūti
pats šo žurnālu visam 1997. gadam, jo nākamajā gadā te būs atkal
jaunas spēles, konkursi un uzdevumi, un arī pārsteigumi MICKEY
MOUSE parakstītājiem ies nevis mazumā, bet gan vairumā:
tikai abonenti četrreiz gadā savos
žurnālos atradīs loterijas biļetes
lielisku balvu izlozēm (pirmā biiete februāra numurā, an dažas no balvām vari
apskatīt šajā lappusē!);

visi Latvijas skolēni - MICKEY MOUSE
abonenti - kopā ar klasi var piedalīties
konkursā "Žurnāla MICKEY MOUSE
čaklākie parakstītāji 1997. gadam"
(noteikumi - oktobra žurnāla 29,- 3 0 . lappusē,
pareizais telefons uzziņām - 461740).

te® - aatebass vIsim s dtenas ekskursijai!

pasūtot žurnālu 12 menešiem,
šoreiz jām aksā tikai par 11!

Tūdaļ izbeidziet, jūs abi!
Saņemiet sevi rokās, vai arī es
nerunāšu ne ar vienu no jums!

Patiesība esļeludzu jūs abus!
Bet, tā kā jus abi esat tik
kari izpalīdzēt, manuprāt, būs
jāloze ar monētas
L_
— palīdzību!
^

Tulkojis Edvīns Raups .

\
Ko tas viss īsti ļ
nozīmē?
i

Tas resnais ložņa melo, ka
tu esi viņu ielūgusi palīgos!
Bet es saku, ka tu ielūdzi

Viņam vienmer veicas!
Man nav nekādu
|b
izredžu!

Lūdzu, aizņemies
vienu no manam
laimīgajam
r monētām!

Cipars! Tu esi vinnējis.
_
Cietsmaidi!

Es veļos
tevi aizvest uz
jauko,
romantisko
restorānu
“Valentīno"!

Pirms atklāšu,
kādu pakalpojumu
veļos, es gribu tev
sagadat pateicības
balvu!

Hei Ir gan
pārsteigums

Drīz vien

BĀC!

Ejam, zēni! Labak
— paslēpsimies! Viņs
izskatas pec ievainota
lāča!
I

Kas ar viņu
notiek?

Klau, puis!_
Neņem galva!

RrrrJ Es viņam dzīvam varētu
adu nodīrāt! Es varētu...
Kas īsti notiek?
Ko es esmu no
grēkojies?

Pareizi! Tev ir tai
Tu patiešām esi
attapīgs!
Un, hip, es
ta arī darīšu!
Es cīnīšos!

Tu gribi zināt, kas es esmu? Mazs zaļacains
briesmomtis - greizsirdības,
_____
protamsj Un es iesaku tev )
/y,
cīnīties ka vīram!
^
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Lieļiski!
Priecājos, ka
varēju palīdzēt!
in jau kādreiz vel
tiksimies! 1

Tatad es dodos cīņā! Bet nevis ka vīrietis,
bet nevis ka vīrietis, ka sieviete!

Es vel varu uzspēt līdz
kadam dežurveikaļam!

^ , Tiešam,
lieliska doma, man
prieks! Ja vien kāds
aizdomīgs policists
mani neaiztures!

Drīz vien

Phe! Nebrīnos, ka sievietes
tik ilgi ģērbjas] Es ļutos pec
ada iespīleta cīsiņa!

cik ilgi ar to nodarbotos
sejas maletajs! Sis ir mans
mēģinājums mākslā!
šim man izdevušas sešas
nožēlojamas abstraktas
bildēsi;

Stiep ka gribi! Liekas,
it ka dinozaurs butu
iebāzts krajkasite!

Toties ar paruku var ietaupīt laiku!
Vismaz nebūs janocinas ar
cirtu knaiblēm vai
.
”
ruļļiem!

Visbeidzot -

Tīri ciešami! Pūlī mani
neviens nepamanīs!
Vēl atliek
tiktgalā ar
damu
kurpēm!

Bet tagad sagādāsim sev patiesu prieku! Jus redzat Cietsmaidi
tik smaidīgu, cik vien var iedomāties! Tūlīt redzesim, ka
—r
mainās viņa noskaņojums! _
„

Tu zini, Deizij, ta ir patiesība!
Tu esi man vienīga! Tu esi
vienīgā pīle mana dzīve!

Cietsmaidis!
Ak, Cietsmaidi!

f
Tu esi īsts neratnelis, veco zen!
^.Pavisam, pavisam nerātns! Tu vienmēr esi mani
r un ari visas citas meitenes _
aizstavejis, bet
katru sava reize!
\

Neņem pie sirds, mīļais!
Meš visas tev piedodam!
Mēs jau esam pieradušas!

Un, galu galā, kāpēc lai es žēlotos?
Vel tikai pagajušo vakar mums bija tik brīnišķīgi
mirkli divatā!

Ak, tu esi īsts Kazanova, tu,
mazais palaidni!
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Deizii, tev man ir jātic!
Es-es neKad agrak sava mūža
____ šo damu neesmu
3H 7
redzējis!
W K-ko, ludzu?

,Mi)jm
+oj»>*
■'4'MĀ

______ ^ k , nabadzīte! Tas ir šausmīgi, ka
U uuuaaaam ! \
viņam ir citas meitenes, bet
B eeem !
1
ta iztureties pret tevi...!

Nepieskaries man, tu
brunčuvaktniek!

Tagad pazūdi no manam acīm!
Es nekad vairs nevēlos tevi
redzēt, tu, siržu lauzēj! «

_ Plukata! Kā viņš varēja tevi
ta apvainot! Bet, pateicoties te
tagad es vismaz zinu
viņa īsto dabu!
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Jā, tagad bez kādam šaubam man ir
tikai viena pīle pasaule! Tikai vienai pīlei es
pa īstam uzticeties! Un tas ir Donalds!
Donalds Daks!

it eju pie viņa! Man viņam beidzot
jāludz piedošana! (šņukst!)
Piedod m an/ludzu,
J
1 7
labi?
Be

Piekritu, ka šis skrejiens nav
īsti damisks! Bet ko lai dara, ja
uz likmes likta manas
dzīves mīlestība! m
Ja es laidīšu ^
pa taisnako ceļu, es
paspēšu majas vel
pirms viņas! A

Spainī iekša,
vaku ciet, un
neviens neko
nezina!

No viņas vel nav ne miņas! Man veicas!
Tagad man atri jāpārģērbjas!

Pēc brīža .. „
■ ________
Ak, Donald!
f
'~
~ Vai tu varēsi man piedot?
Es biju tada muļķe! Turpmāk es
^
L vienmer palīdzību lugšu
f
tikai tev!
r"S»

Deizij, es
nezinu, ko
sacīt!

Es tikai lūdzu uzticēt man to
lļ
akalpojumu, ko bija nodomājis paveikt
ļ
Cietsmaidis! Man vienalga,
kāds tas bus!
j
Tļ II
7 Donald, tu
i " ļ esi vienkārši
^
f
—
I M k % lielisks!

Pie velna! Labāk nerunāsim vairak par to
Es esmu gana spēcīga pīle, lai tiktu
kaut kam tadam pari!

Kā lai es tev
pateicos, manu knābīt!
Lai slavēta debess, ka
tā man devusi
r
tik jauku pīli!
)

E-es z-zinu!
Un tā visa bija
mana
ļai
vaina!

Es biju sāpināts* ļoti
sāpināts, Deizij]

Tikmēr

Varbūt ieskriet uz
brīdi_pie Donalda un
patērzēt ka diviem
bēdu brāļiem?

Varbūt tikai tas
var mani glābt no
smagajam
^
domam!
■*

x

Šitās ir
tās meitenes
drēbes!
Un viņas
parūka!

Rrr! Viss
skaidrs! Ta bijusi
tās utainās,
viltīgās pīles
sazvērestība!

B e t-

Kads ir pakalpojums, _
Donald? Redzi, patiesība
tas nemaz nav nekāds
—v
pakalpojums!

Es gribu, lai tu uzstājies ar
dzejas lasīšanu mana Dakburgas
Dāmu kluba saieta!

Koo?!!

Vaidieniņ! Vaismiekliņ! Dzejas lasīšana
Dakburgas Dāmu kluba! Kas var but
vel briesmīgāks?!
-

Tas man ir
jāredz!

Vēlāk JS H
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Mikijs un Spruksts
ciemojas pie
Mikiiaoralena Freda,
glābsanas kutera
bocmaņa -

v Vai būs kāds
šodien jāglābj, Fredi?
Jura diezgan nemierīga!

VILTA PRET VILTU

Ne tik nemierīga, lai traucētu.
lielam vairumam kuģu, Mikij!

Ja kāds amatieris braukā ar jahtu,
var rasties problēmas! _____ - r ^

W

Pekšni
Umm!
Izrunājies

Tulkojusi Dagnija Laķe

m Ē \

a

Bet mūsu radioraidītājs ir
tik vecs, ka labāk, lai
nekādu negadījumu
nebūtu!
Jļ

Runā "Ziemeļu Zvaigzne
Strauji grimstam un
_ pārvācāmies uz
glābšanas laivu!

‘Ziemeju Zvaigzne”
kur jūs atrodaties?

^fMusu koordinātes ir 32 grādī
ķZiemeļu platuma, 120 grādi
&
Rietumu garuma!

Vai ju s abļ nevarē
tu strādāt kā apkalpes
locekļi? Šodien trūkst
s.
darbinieku! Jģ

Turies, “Ziemeļu
Zvaigzne" tulft
būsim klāt!
Palīdzēsim
ar prieku!

Ja atmiņa mani neviļ,
‘Ziemeļu Zvaigzne” ir neliels
kravas kuģis, kurš pieder
senjoram Bosko!

Viņs ir naudasmaiss katrs zina, ka viņš ir
negodīgs!
Jocīgi, ka tada izmēra kuģis
iekulies ķezā šādā laikā!

Pec
stundas

Kas viņš ir.
Miklj?

r Nu, manuprāt,
tā nav nekāda čau
mala... un tur ari
nav klinšu, kuras
tas varētu
-n.
ieskriet!

Mmm!
Interesanti!

Paldies dievam, jus mus atradāt! Paši
mēs nekad neizkultos krastā!

J " " jūs laikarrīNrJSp
esat senjorš BoskofNS^
Esmu redzējis jusu foto
grāfijas laikrakstos!.

Kas notika kuģim?
Aizgaja
udensviņpasaule
Nogrima kā
akmens!

Radās sūce!
Laikam kjūda
konstrukcijā!

Kā tas
notika?

Beigu beigas

Paldies, ka
izglābāt! Mēs jums
esam parādā!

Tas piederas
pie apkalpo
šanas!

Jasteidzas uz pilsētu! Steidzamas darīšanas!
Trādas patum
šas darīšanas,
kvaru saderet!

Vai senjors
Bosko ir šeit?

Par vēluLviņš
tikko devas uz
pilsētu.

Viņš izskatas pārak
priecīgs, lai būtu
zaudējis kuģi!
r Neraizejies, tas _
būs bijis apdrošinats!

Esmu no apdrošināšanas
Fu'
firmas “Bezrūpība". Gribēju Ysliktas zinās gan
viņam apjautāties par
ātri pārvietojas!
._“Ziemeļu Zvaigzni.
j.

Senjors Bosko noteikti vēlēsies iesniegt prasību,
bet vispirms es gribu zināt, vai kuģi nevar glābt!

Cik noprotu, kuģis bija
apdrošinats jusu firma.
Jā, un kas vel ļaunak,
tas veda zelta stieņu
—.
kravu!

Nogāja dibena tieši šeit,
virs Bezdibemgas Gravas!.

Es varu paradīt, kur kuģis
------------ ^ —ļ
nogrima!

Vai! Bezdibemga
Grava!

Tas
līdzētu!

Man tā liekas pārāk
liela sagadīšanās!

Tā ir dziļākā vieta
visa okeānā!
Glabšanas
5SJ
iespejas
1 y
izslēgtas!

V Jā, es arī manu
ko aizdomīgu! Taču
neko nevar pierādīt!

Tatad

Jāsatiek Bosko, tad jāiesniedz ziņojums!
Mēs te paskatīsimies, vai nevar
atrast kādu mīklas
k atrisinājumu! /

y

Turpinājum s 20. Ipp.
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Nē, es šeit neko aizdomīgu
neesmu manījisl

darbīgajiem, jautrajiem
viduslaiku Parīzes
iedzīvotājiem - tik t arī
pašam tur, ārā, un
piedalīties - tas ir
galvenais, ko vēlas
mazais, neglītais un
■
cēlsirdīgais Parīzes
Dievmātes katedrāles
zvanu torņa kuprītis
Kvazimodo. Literatūras
cienītāji jau vairāk nekā sim ts
gadus varējuši dzīvot līdzi
Kvazimodo likteņstāstam
franču rakstnieka V iktora Igo
rom āna "Parīzes Dievmātes
katedrāle" (pirm publicējum s
1831.g.) lappusēs, b et nu
rom ānā sastopam ie
pārdzīvojum i ir iedvesm ojuši
arī kinoļaudis, u n tā -

1996. gada vasarā
p irm izrād i
p iedzīvojusi
D isneja stu d ijas
I 34. p iln m etrāžas
■ anim ācijas film a

Zīm ējum us film ai
veselu gadu no
vietas darinājuši
sim ts m ākslinieki,
u n atjautīgi
veidotie tē li |
Kvazimodo
ķēm īgi neglītās sejas
nenoliedzam ais
m īļum s,
|
čigānietes
Esmeraldas spoži
aizraujošās dejas,
kas ikvienam liek
gluži vai iem īlēt šo
m eiteni ar visu viņas
sm ieklīgo u n reizē aizkustinoši
uzticīgo kaziņu
Džali,
I padrūm ās
viduslaiku krāsas un
pretstatā —aizraujoši
krāšņa mūzika, k uru
brīžiem papildina
Londonas kora
120 balsu
dziedājums,
|
visciešākajā
savijum ā - cēla
m īlestība, asiņainas
goda, naida u n
divkosības spēles
Fēba, Frolo u n citu
viru attiecībās,
Kvazimodo labāko
draugu - trīs akm enī
cirstu notekzvēru
Lavemas, H ugo un
V iktora —
neizsm eļam ās
.asprātības, Ākstu
karnevāla trakās
; ačgārnības - tas viss
gan uzjautrina, gan
uztrauc, līdz beidzot
ierauj skatītāju sev
līdzi fantastisku,
noslēpum ainu,
līksm u, bīstam u u n
reibinošu viduslaiku
pilsētas notikum u
virpulī.

abata, saciet iepa
zvaniķa" tēlus
mūsuļaunajos
izdevumos lielajā Disneja
kinoklasikas
gramata,
kalendārā un
uzdevumu

U n to jūs visi
šoreiz tiešām
piedzīvosiet jo decembrī šī
Disneja film a
būs redzama arī
uz Latvijas
kin o ek rān iem !!!
©DISNĒV

Pilsētā neatradām
neko aizdomīgu!
Pamēģināsim ostā,
Sprukst!
y

Vienīgais, ko esmu >
manījis, ir tas, ka kads
mulla Riteņlīci izlicis krabju
murdus, es redzeju
A
zīmes! A

Varbūt pavaicāt
zvejniekiem!

Kas tur tik jocīgs?

Šķiet, ka tur mes ko
varētu uzzināt, Sprukst!
~7
Dodamies pie
I
Freda!
Jļ

Katrs zina,
ka Riteņlīcī
krabju'nav!

Fredi, cik dziļš ir Riteņlicis?

Mmm! Es labāk sazināšos ar to
apdrošināšanas ,—
aģentu!

Pavisam sekls!
Kādi 50-60
metri I •

Ceru, ka ne līdz
okeāna dibenam!

Kurss uz Riteņlīci!
Mēs aizraksimies
līdz dibenam!
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Še, Sprukst, ņem ciet!

Bet “Ziemeļu Zvaigzne” taču esot
nogrimusi Bezdibemgajā Grava!
Bosko gri
bēja mūsjbar to
pārliecināt, taču
nogremdēja
kuģi šeit!
j

* Vispirms viņuznema^
rāciju, tad glabsanas
laivefē aiziras līdz Bezdibemgajai Gravai! No
turienes viņš izsauca
. mus un tad nogrem-/
^ v ^ d ē ja rā c iju !

gribēja pieprasīt
apdrošināšanas
naudu un tad
savākt savu

AHA!

Vari mierīgi turpināt glābšanas darbus, ko jau t i k i
sekmīgi esi sācis!
^

Un bez kādiem pigoriem, vai arī tavi draugi
sekos tev bez skabekļa
baloniem!

*

Sprukst,
mēģini novērst
viņu uzmanību,
kamēr es atveru
šo kasti!

Klau, vai tik krasta apsardze nebrauc šurp!
Ko, krasta
apsardze?

Man likās, ka redzu
tuvojošos laivu.

E! Signāl
raķete!

Airu laivā mēs nemūžam
neaizmuksim! Ņemam

/
jji

/
(l

Rrr!_

Es brīdināju bez jokiem!

Tam nav laika,
Bosko! Tagad aai
krasta apsardze
drīz bus klāt!

Eii, kas lecies?
Mēs nekustam ne no vietas!

He, he!
Varbūt, paceļot
enkuru, kaut kas
mainītos!
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Pec dažām
minūtēm -

Vai kadas nepatikšanas, senjor Bosko
Fu! Paris zalknabju
izjauca pirmklaslqu
plānu!

K R ASTA

Atļausiet pavadīt jūs un jusu laivu līdz krastam!

Šķiet, ka jums to m ē r....
nebūs jāmaksa par to zeltu.

Labi nostrādāts,
Mikij! Mēs gaidījām
kādu signālu
^
no tevis!

Pateicoties
jums trim!

Neraizējies! Tev vel aizvien _

Tatad -

___ pienākas samaksa no musu
i firmas par blēdības
V atklašanu!
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IZSPIEGOJOT SUŅAPUIK AS

Sveiks, tēvoci Knap!
Kāpēc tu izspiego
Suņapuikas?

spiegoju! Es mekleju
J monētu, ko nupat
—
nometu!

Vai tapec ta jabrec, Donald!
Panac nost no žoga, un es
visu izskaidrošu!

Mani, Knap, tu
neapmulķosi!
Es redzēju,
ko tu dari!

(
Redzi, Donald, man ir tāda
nojauta, ka Suņapuikas
taisas apzagt manu
naudas kratuvĻ Kaut
>
varētu uzzināt viņu _ ^
plānus...

||E

Kapec tu atrak nenāci pie
manis? Esmu tads ka eksperts
spiegošanas būšanas!

Patiesi?

Nu man patiesi
jāatgriežas
naudas j
krātuvē! 1

Nerajzējies,
tēvoci!

Man ir visu tavu problēmu risinājums!
Uzticies man! ^
------— ——

Klatesam!
Sis puisis vienmer
man jauj izveleties
pašu labako!

Donald! Re, ko es atradu!
Nedomā tagad
. Pirmšķirīga signalizācija, par to
naudas krātuvi!
naudas krātuvei!
Mums jānovēro
Suņapuikas, f ------ ļ
atceries to!
P

Mums ir viss nepie
ciešamais, Daka kungs!
Kameras, mikrofoni,
, fotoaparati, viss!
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Velak

/l/

Neteiktu, ka būtu sevišķi lēti!
Vai mums tiešām to
visu vajag?

Suņapuikam nebūs kur
sprukt, kad es sākšu
darboties ar šiem
aparatiem!

Vai mums ne/
Nebeda!
vajadzētu iztureties
■
Vini
droši vien
nedaudz uzmanīgak?
■ ia - ā V
Viņiem nebūtu jāzina,
V
^
gu‘ l
*4
ka mes viņus
M _|J. '
izspiegojam!_____.. |
i
’ļ

jģ
II

a

* £
~

Jm r
\z■
M

■ml
■ I1

B R r i

■
Vispirms mums pa skursteni
janolaiž šis mikrofons!

Uzticies man,
tēvoci Knap!

( č l

i k

: '

j

"

Vienkārši jauzrāpjas uz jumta!
Un tas mikrofons uzmanīgi jānolaiz
_
skurstenī!
/

Bet es esmu pavecs vīrs,
Donald!
S

Nu, nu,
netaisi nu
ziloni no mušas,
tēvoci Knap!

Dievs žēlīgais! Ka gan es ,e iekūlos?

i

Tēvoci, nedrīkst taču
tagad padoties! Mums
jaizmanto visas šīs
ierīces!

Vini vienkārši gul!
Kafram zināms, ka
vini gul līdz pusdien
laikam!
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Paraugi - mēs piestiprināsim nelielu
mikrofonu suņa kaklasiksnai! Kad tas
ieies iekša, mēs dzirdēsim visu,
£— 1— ļ ko Suņapuikas runa!

Blēņas! Izskatās pavisam
-------------draudzīgs

Nezināju, ka
Suņapuikām ir
suns!

Ak, nē! Ne
pavisam nav
draudzīgs!

I Acīmredzot ir!
Tev tikai
jāpiestiprina tas
mikrofoninš!

Vācies, pretīgais rupekli

Viņš izskatās Jauns
RRRR!

RRRR!
VAU!

Palīdzi man
Donald!

Ha, izdevās,
muļķadesa!

Pamēģini ar viņu
pa labam, tēvoc!

VAUU!

Vai nevarētu mierīaāk,
tevoc? Tu sacel ^
traci! Jm

Šurp, sunīt!
Labs sunītis!

Ehe! Galu gala, tas nav
Suņapuiku suns! .

Nu man ir diezgan! Tu esi
pilnīgs nepraša, Donald!

Labi, ka mums ir mikrofons!
Ta^aa es šo sūkni iešaušujDa
bēniņu logu un piestiprināšu
mikrofonu augšstava!
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Nesaki ta,
tēvoci! Katrs
var kļūdīties!

artiba, nu var šaut!

He, jauna virve laikam bija
,
parīšu! j

Tēvoci Knap!
Vai viss kartībā?
Vai-ai!

Atkal jus! Vācieties, vai arī es
saukšu pnHrāj11ij-—

Suņapuikas to nebutu cietuši. Labi, ka viņi
šorīt agri aizbrauca!

ur gan vini
varētu būt?
____J

3

Man ir šausmīgas j
aizdomas... jā

Ak, ne! Kaut tas butu
ļauns murgs!

Daka kungs, jusu prombūtnes laikā
noticis kaut kas šausmīgs!
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T"gefēoa Tobija
B ^oW TvJ

Esmu pārliecin āt:, ka jum : katra jauna diena sāk a s enerģiski un
aktīvi: mācoties un spēlējot spēles. T ād ēj ir ļoti svarīgi iesākt
dienu pareizi — a r pilnvērtīgām brokastīm ! T iešām , ta s ir pats
labākais veids, kā p ateikt sev "Labrīt"!
Lai gan n akts laikā g u ļa t, tom ēr jūsu organisms turpina
s trā d ā t un patērēt enerģiju. N o vakariņām līdz brokastīm
paiet 1 0 -1 2 stu ndas! T ādēļ no rīta organismam ir vajadzīga
enerģijas "uzpilde". J a jūs dosiet tam nepieciešamo enerģiju,
ēdot pilnvērtīgas b rokastis, ta d jūs palīdzēsiet paši sev iegūt
spēkus tik t g alā a r visiem atbildīgajiem rīta darbiem.
Zinātnieki ir pētījuši brokastu nozīmi. Viņi secināja, ka tie
skolēni, kuri bija ēduši pilnvērtīgas b rokastis, vieglāk varēja sekot stu n d ai, atbildēja
ā trā k un bija enerģiskāki pār tiem, kuri nebija ēduši.

Jū s jautāsiet — ko nozīmē "pilnvērtīgas brokastis11?
T ie paši pētījumi parādīja, ka pareizām brokastīm būtu jānodrošina organisms a r vismaz
2 5 % no ikdienā patērējam ās enerģijas un uzturvielām (vitamīniem, ogļhidrātiem u.c.ļ.
K E L L O G G 'S brokastis ir populāras visā pasaulē, jo ir g aršīg as un g aran tē jums
vajadzīgos vitam īnus un c itas uzturvielas, lai jūs varētu pareizi iesākt dienu.

4ģtCpjy!t LABĀKAIS
JUMS
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Š e r f o k a H o lm s a o t r ā s
Gatis Steinbergs (Rīga)
Artūrs Paņko (Rīga)
Ina Santoška (Saldus)

d e t e k tiv m īk fa s
p a r e iz a is a t m in ē j u m a
d im a n t a v ē r t īb a ir

Zane Zariņa
(Tukuma r.)

5 0 0 0 0 m ā r c iņ a s .

Eva Kempa (Jelgavas r.)
Līga Sīle (Gulbene)
Sintija Moroza
(Jelgavas r.)

Modračil - pareizo atbifžu
bija vesels birums, bet te,
lūk, loterijas vinnētāji, kuri pa pastu
^saņems grāmatu:

Salvis Andersons
(Ogres r.)

Rolands Stāvausis
| (Alūksnes r.)
[ Edgars Sidorins
1 (Jēkabpils r.)
i Eljarts Timoščuks
| (Saldus r.)
1 Armands Lagzdiņš
(Liepājasr.)
Miks Miķelsons (Rīga)

Dzintra Salimova (Rīga) Inga Poriete (Cēsu r.)
Andris Straumers
. Kate Mažāne (Rīga)
(Jurmala)
r Māris Krastiņš

1 Juris Kalniņš (Rīga)
| Mārtiņš Laizāns (Rīga)

Laura Akmentiņa
(Rīgas r.)

1 Ilvars Murāns (Rīga)
ļ Ivo Pauls (Cēsis)

Mārtiņš Dambergs
(Talsi)
Rolands Kusiņš

[ Atis Strēlis (Kuldīgas r.)

1

(Ogres r.)

\ lAiga Eriņa (Madona)
j Juris Kabanovs (Piltene)

1 Evita Frišvalde (Jelgava)
’ Madara Kalniete
(Ogresgals)
| (Tukuma r.)
Gatis Vilcāns (Rīgas r.) ]| Diāna Cunčule (Jelgava)

Santa Kaulakalne (Valmiera)
Nauris Jakuško (Ķekava)
Edgars Ozoliņš (Rīga)
Nauris Liepiņš (Kroņauce)
Jānis Gils (Rīga)

| Andris Gribkovs (Rīga)
i Dace Smeķe (Cēsu r.)

Sļ

Guna Rodina (Tūja)
Līga Zariņa
(Valmieras r.)

*ļ Sandis Osmanis
[ (Liepājas r.)
^' Ilze Valeskalne (Rīga)

