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Izvelc to nebēdnīgo nedarbu, kas aizķēries Tev caurajā zeķē zem gultas, notraus tam 

putekļus un noliec uz palodzes, lai pasildās saulītē un pamostas. Kad mazais nedarbiņš ir 

kļuvis možs, ļauj tam vaļu, lai pajokojas apkārt. Tik neturi uz viņu ļaunu prātu – tas nesīs 

tikai nelaimi. 

 

Vai Cūkkārpai vispār ir vajadzīga joku diena? Šīs 

vecās akmens sienas ir pazīstamas ar savu iemītnieku 

delverību gadsimtu garumā. Ne diena te nepaiet bez 

kāda joka, laba vai ļauna, ne dienu kāds jokdaris vai 

traču meistars nespēj nesarīkot mazas svinības sev par 

godu. Taču, kā jau mēs visi bez priekšā teikšanas 

spējam pateikt, ir pienācis 1. aprīlis - visu joku un 

jokdaru lielie, skaļie svētki. Katra paša ziņā, vai tos 

nolādēt slēpjoties kādā nomaļā stūrī vai arī izbaudīt, 

visus apkārtējos nekaunīgi izjokojot. Pirms darāt vienu 

vai otru, „Bubuļu Kambaris” Jums iesaka izlasīt šo 

avīzes speciālizlaidumu, kuru tā darbinieki rūpīgi 

veidojuši Jūsu priekam. 

 

Lielajiem jokdariem novēlam izcelties ar karalisku 

pārākumu, visiem jautrajiem novēlam jauki pavadīt 

laiku un daudz izsmieties, visiem nopietnajiem 

darbaholiķiem – pārciest šo dienu bez liekām 

šausmām, bet drūmajiem – kaut reizi pasmaidīt. 

 

     „Bubuļu Kambara” redaktore  

 

 



Ziņojumi no torņiem 
 

 

 

Bez žēlastības un izpušķojumiem par pazudušām koka sirsniņām, 

rozā jūtām, viltus perfekcionistiem un bladi bla bla 
 

 

 

 

 

Mirdzumiņš  
(Sparklypoo) 

Tev varbūt lemts ir Mirdzumiņš, 

kur sirdī tīrie kavējas. 

Tiem skaists ir skats, tie rosīgi 

Un cits no cita atšķiras. 

 

Nu ko, laikam jau būtu jāpiebilst kaut 

kas jauks un piemīlīgs arī par mūsu 

draudzīgajiem vienradžiem, ne tā? 

Reizēm pat pārlieku draudzīgajiem, ja 

reiz runājam par MKK apburošo 

kapteini Eleonoru Ridliju, kura pavedina 

un nohipnotizē ar vienu acu skatienu 

vien kā pati daiļākā geiša apkaimē. 

Vairāki jau krituši pie šīs rudmatainās 

būtnes kājām. Salauzto siržu maršs 

turpinās bez apstājas. Nu, Leo, kurš būs 

nākamais? Kāds no tava torľa, ar ko 

saskriesies koptelpā? Kāds garāmejošs smukulītis? Nevar taču būt tā, ka visu laiku vārtīsies 

pa Vaita palagiem, ko? Tas taču arī, tāpat kā viss, agri vai vēlu apniks. Ak, šī rutīna! Noteikti 

vajag nocopēt vēl pāris džekus, lai nebūtu tik garlaicīgi. 

 

Viss, ko mums vajag ir mīlestība – tā kāds gudrs un saprātīgs cilvēks reiz teicis, un par to 

šim rudmatainajam elšu skuķim nebija ko uztraukties, jo mīlestības viľai tika pārpārēm. 

Vispār reti kad iznāk tā, ka daiļās Mirdzumiľa torľa pārstāves netiek mīlētas, lolotas un 

sildītas. Turklāt šogad, kad Mirdzumiľa tornim piebiedrojušies vēl daži izskatīgi jaunekļi par 

meiteľu nemīlēšanu nevar būt ne runas. 

  

Jāpiebilst tas, ka vienradži gan redzami visai aktīvi parādamies skolas gaiteľos. Ja viľi arī 

čubinās viens ap otru, tad dara to visai publiski, neslēpjoties tumšās istabiľās un koptelpas 

dīvānā kā to iemīlējuši darīt Negantneprāši. Ja, protams, neskaita diženo triecēju komplektu 

Agnesi Pulkstentiľu un Francisku Amonu Bīru, kuras, šķiet, to vien dara kā vāļājas koptelpas 

dīvānā, spodrinādamas vāles. 

 

Bet tā kā ir sācies pavasaris – nav ko sēdēt iekštelpās. Viss plaukst un zied, saulīte spīd! 

Jādodas pastaigās, jāelpo svaigais gaiss, jāieklausās putniľu čivināšanā un jācer, ka, 

atgriežoties koptelpā, Bīras āmurgalva nebūs palaista vaļā un netīšām neieskries Tev sejā! 

 

Ziņoja Medija Randoma no Mirdzumiņa 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kā mēs jau visi sen zinājām, Negantneprāšu prefekti ir baigās palaistuves, tāpēc viľi reti kur 

manāmi, jo koptelpā Alija Grota un Demiens ľemās viens ar otru. Saprotams, ka visi pārējie 

seko viľu paraugam, jo prefekti jau ir torľa modes noteicēji. Un kā mūsu avoti vēsta, 

Demienam Abrassi apriebies, ka meitenes nesaprot, ka viľam vajag vairākus cilvēkus, kurus 

saukt par „vienīgajiem” vienlaicīgi, tāpēc mūsu mīļais Negantneprāšu puika grasās doties 

brīvdienās uz Kolumbiju, jo viľam redz vajagot "svaigu gaisu", kas principā nozīmē, ka viľš 

aizlaidīsies projām, lai drāma norimst, un lai skuķiem, kuras grib viľu iepļaukāt, pamest, 

salaist ar viľu vai vēl nez ko, tādas izdevības nav. Tad viľš varēs atgriezties un turpināt tēlot 

mazu drāmas karalieni, kā jau katram Cūkkārpas iemītniekam pienākas. 

 

Runājot par vecākajiem kursiem - 

Beilija turpina būt maza, laba meitene, 

kura palīdz jaunajai NKK kapteinei 

sirdslietās, uzsitot pa plecu un 

apgalvojot, ka "nav ko saieties ar 

visādiem Kājiľmīdītājiem, kas pēc dabas 

ir samaitāti un samaitājoši īpatľi un no 

kuriem neko citu kā nepatikšanas un 

sirdssāpes nav jēgas gaidīt."  

 

Par jaunajiem Negantneprāšiem runājot, 

derētu pieminēt Rosus. Briest jaunas 

intrigas, par kurām mēs uzzināsim vēlāk. 

Noteikti gaidāma asins izliešana 

[burtiski vai pārnestā nozīmē - tas 

vienalga - galvenais nesiet popkornu! 

Sēdēsim visi tribīnēs un uzgavilēsim 

ikvienam, kurš to mazo, nejauko puiku 

pārmācīs par mazu meiteľu ribu 

gandēšanu ar zižļiem, kad viľu cenšas 

mierināt, būdamas jaukas un 

izrādīdamas siltas, draudzīgas jūtas]. 

 

Daudzi citi mazie Negantneprāši 

vienkārši blandās pa skolas gaiteľiem un nedomā par tādām lietām kā galvenās balles 

karalienes, kuras cīnās par vienu štrunta slavas gaismiľu, kas nemaz nav tik spoža kā liekas 

no malas un, īstenībā, ieveļ tikai nepatikšanu pagrabā. 

 

Ziņoja Robins VI no Negantneprāša 

 

 

 

 

 

 

Negantneprātis  
(Qanonreip) 

Un varbūt Negantneprātis 

Tev īstus draugus pasniegt steigs - 

Ar visiem viņi tiesāsies 

Līdz stāstus savus beigs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikspārnēni laikam ziemas periodā bija nolīduši 

ziemas miedziľā. Bet tas jau nekas, jo, sākoties 

pavasarim, Riebīgragaľi sāk mosties un ar pilnu 

sparu metas iekšā skolas dzīvē. Skolas gaiteľos redzams 

arī kāds jauns eksemplārs, cik mums zināms, vēl viens 

Ross. Lieliski, it kā jau ar vienu nepietika. Liekas, ka 

Burvestību Ministrs iecienījis Cūkkārpu, ja reiz sūta šeit 

mācīties savus dēlus. 

 

Būtu jāpiemin, ka jaunā torľa vecākā Mado Maspēdiľa lieliski tiek 

galā ar savu jauno amatu. Vismaz liekas, ka ar bērniem viľa visai labi  

saprotas, lai arī ar sirsniľām viľai ne sevišķi veicas. Bet tomēr par spīti šim faktam taureľu 

un puķu pavēlnieka Ado Jula sirsniľu gan liekas, ka Mado nocopējusi sev. 

 

Ak, jā, Riebīgragaľi izveidojuši jaunu apvienību „Sikspārľu Bērni”. Mūsu ziľotājam gan 

nesanāca tur iefiltrēties, lai pavēstītu kaut ko vairāk par šo radušos sektu, bet varu derēt, ka 

tur sikspārnēni plāno visādas neģēlības pret citiem torľiem. Droši vien grasās kādu nolinčot, 

kļūt par kanibāliem un izcept mazgadīgus burvjus uz ugunskura. Ū, ū, es zinu, noteikti 

Džeina Danna tiks linčota pirmā, jo viľa ir pārāk blonda. 

 

Ziņoja Minnija Šorlingtone no 

Riebīgragaņa 

 

 

 

Kājiņmīdītājs  
(Tootsietramp) 

Vai varbūt Kājiņmīdītājā 

Vadīsi tu dienas naktis. 

Ja patīk sevi izrādīt 

Un draiskulīgi mirdz tev acis. 
 

 

Vai nāriľas tiešām šogad ir galīgi 

izlaidušās? Tā vietā, lai kārtīgi pildītu mājas 

darbus un pelnītu punktiľus savam tornim, 

lielākā daļa audzēkľu nodevušies 

smēķēšanai visos stūros, dzeršanai uz katras 

otrās palodzes un cilvēku pārāk jūsmīgai 

apmīļošanai visās publiskās vietās, par 

kurām visa skola uzzina 30 sekundes pēc to 

  

 

Riebīgraganis  
(Bitchiwich) 

Vai varbūt Riebīgraganim tu piederi 

Ar neveiksminiekiem un frīkiem. 

Tie nabadziņi bailīgie 

Ir goti, zubri, gīki. 



 

 

 

norisināšanās. Noslēpumainībai Kājiľmīdītāju sirdīs vairs nav vietas, tāpēc grūti atrast kaut 

ko tādu, par ko visi tāpat nebūtu informēti.  

 

Gan ZV, gan prefekti, gan KKK ir nodevušies uzcītīgai pārējo torľu nīšanas akcijai, 

meklējot gan aizliegtus lāstus, gan tumšus rituālus, ko izmantot apkārtējiem par postu. Šobrīd 

atliek tikai just žēlumu pret Negantneprāšiem, kuru kalambolisti nākošo spēli nemaz 

nepārcietīs dzīvi, jo Kājiľmīdītāji ir dabūjuši savā pusē pašu Velsu.  

 

Ziņoja Dāvids Donāts no Kājiņmīdētājiem 

 

 

 

The End 
 

Galvenokārt jau visiem sakāpis baisi agri un spēcīgi pavasaris galvā, jo mēs tāpat visi 

zinām, ka nav jēgas lauzt savas sirdis un dūres kaut kādu nu tur dţeku dēļ, kuri grib 

izcelties un tēlo baigi krutos, jo visiem šā vai tā beigās interesē tikai Bendţamina Vaita 

pirksti. (Kas, protams, nozīmē, ka par spīti, ka Kalambola Kausu iegūs Kājiľmīdītāji. 

Ne tikai tāpēc, ka savervējuši Velsu, bet arī Bena izskatīgo pirkstu dēļ.)  

Bet ko es un pārējā redakcija vēlējās jums teikt -  Priecīgu 1. aprīli, Cūkkārpieši! 

 

 

 

Torņus dibinājušas: Serēna Mirdzumiņa, Bafija Riebīgragane, Trollopīne Kājiņmīdītāja un 

Kvīra Negantneprāte. 

Šķirmices pantiņus atdzejoja: Demiens Abrassi. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Baumas 
 

Skārfijs 

 

PROFESORU ENCIKLOPĒDIJA 
 

 

Viņi ir lieli un mazi, bīstami un pūkaini, pazīstami un reti sastopami, bet fakts 

paliek fakts – viņi ir un par viņiem ir jāzina. Jūs, protams, visi esat viņus 

redzējuši gan gaiteņos, gan pagalmā, gan starp kausiem un šķīvjiem pie 

brokastīm, gan dažkārt arī stundās, taču cik daudz jūs patiesībā par viņiem 

zināt? 

 

 
VAI ZINĀT, KAS IR SKOLAS BĪSTAMĀKĀ DŪJA? 
Vai esat gaiteľos redzējuši baltmatainu dāmu? Labi, varbūt gaiteľos viľu medīt nebūtu 

nekādas jēgas, bet pie brokastu galda gan jau esat redzējuši pārāko dāmu, kas to vien dara kā 

spoguļojās karotēs un sudraba šķīvīšos. Neesiet pārsteigti, ja pie tādas būtnes nekad neesat 

mācījušies, jo, neskaitot iznīcinošus skatienus un pavēlošu balsi, diez vai pie viľas var kaut 

ko iemācīties. 

Anastasija Romānova ir viľas vārds. Jāsaka gan, ka baidīties no viľas vairs nav vērts, jo 

mūsu skolas lielākā dūjiľa aizdūdoja prom ar savu sugasbrāli un siltākām zemēm. 

Paredzami? Nudien, bet klišejiskumu mēs viľai piedosim, ja vien viľa apsolās savus mazos 

sūtīt uz citu skolu. 

 

 

VAI JAU GĀJĀT SKŪPSTĪT GREDZENU MŪSU 

JAUNAJAI KARALIENEI – LAUVAI? 
Viľa ieradās skolā ar vienu lēcienu, lai gan ar nelielu 

nokavēšanos, tādēļ gaidām, ka viľa kavēs arī visus 

turpmākos gadus. Labā ziľa – varēsiet kavēt stundas un 

mājas darbu nodošanas termiľus. Sliktā ziľa – nākošā gada 

šķirošana un mielasts noteikti arī kavēsies, jo ar otru lēcienu 

mūsu lauva ielēca direktores krēslā. Ir, protams, iespēja, ka ar 

trešo lēcienu viľa aizlēks līdz ministrijas augstajiem 

amatiem, bet drošības labad tomēr derētu katru dienu sūtīt 

ziedus, vīnu, konfektes un vilku cepešus, kurus Flēra 

Goldinga esot īpaši iecienījusi. Vilku medībās uz Aizliegto 

mežu gan lūdzam mājas elfus nesūtīt, bet paľemt aprīkojumu 

no bruľutērpu galerijas un iet vien pašiem. 

Bez kārtīga mielasta un izballēšanās nesen izremontētajā 

tornī, jaunajai direktorei arī patīk labi bērni. Jūs jau zināt, ko 

tas nozīmē! Ja nevēlaties tikt jaunās direktores nagos, tad 

pacentieties būt lielākie traču cēlēji, kādus šī skola ir 

redzējusi. Tad, iespējams, visi paliks dzīvi. 

 

 

VAI ZINĀT, KURŠ IR SKOLAS BAISĀKAIS VILKS? 
Ja neesat ar viľu personīgi iepazinušies, tad laikam jau sen esat eľģelīši, jo stāv rakstīts, ka 

viľš ir noķēris visus kaut cik vērā ľemamos cilvēkus, bet ja jūs neesat šo cilvēku sarakstā, tad 

noteikti esat beigti vai arī smagi slimi. Nudien, Gabriels Moro ir sodījis jau visus tos labākās  

 



 

 

 

un sliktākos cilvēkus, kādi vien skolā atrodami. It 

kā centies piespiest iet uz pēcstunām arī Mado un 

Ado Julus, bet tie ķiķinot aizbēguši prom. 

Ja kādai meitenei APTZ profesors šķiet īpaši 

izskatīgs un ir iekritis sirsniľā, tad ir sekojošs 

ieteikums uzkāpt tornī un ar galvu pa priekšu lidot 

lejā, jo viľš jau ir apsolīts ar sirdi un dvēseli 

jaunākajam ministra dēlam. Jā, jā, varbūt daudziem 

šī savienība varētu šķist nepieľemama, bet ministrs 

nu tā ir izlēmis, tāpēc nevarēs nekā izgrozīties. 

Kāzas notiks vasarā un abi nākošgad skolā vairs 

nebūs gaidāmi, jo svinēs medusmēnesi, apceļojot 

pasauli un izmēģinot visus iespējamos veidus kā 

pakļaut sevi nāvīgām briesmām. 

 

 

VAI JAU ESAT SAMĪĻOJUŠI DIVUS 

PŪKAINĀKOS ZAĶĪŠUS? 
Mado un Ado Juli ir visnesaskanīgākais pāris 

skolā, taču abiem jau izdevies apprecēties un 

drīzumā arī ir gaidāms jaunais Julēns. Kā tas gadījās? Nu, detaļās neieslīgsim. Viľu abu 

ģimenes ķēris nāvējošs lāsts, kas var beigties tikai abiem savienojot savas dvēseles ar laulības 

saitēm. Mado vecvecvecvecvecmāmiľa un Ado vecvecvecvecvectētiľš esot bijuši saderēti, 

bet tēviľš ir aizlaidies ar citu zvirbulēnu, bet sievišķis aiz bēdām gājis meža ezerā slīcināties, 

kur viľu izvilkuši laukā un apēduši vilki. Tā nu kopš tā laika, sasniedzot zināmu vecumu, 

Jula vīriešu kārtas pēcteči ir pārvērtušies par zvirbuļiem, bet Maspēdiľu sievietes vienmēr 

noslīkstot. Lai nepieļautu, ka ar viľiem notiek kaut kas tamlīdzīgs, abi nolēmuši lauzt lāstu, 

lai gan Ado meitenes nemaz nepatīk, toties Mado pārāk patīk salaist ar citiem. Kā zināms, tad 

Ado vispār ir apsēsts ar tauriľiem, bet tā kā Mado tie riebjas, tad viľš visus savējos ir 

noslaktējis. Toties Mado šobrīd ir upurējusi Džeimsu Volisu, kurš ir pametis skolu ar visu 

Mado meitiľu, pirms tiek noslepkavots. Jā, jā, varbūt Maspēdiľa arī liekas mīlīga profesorīte, 

bet tā nemaz nav. Ne jau velti viľa mācīja pārvērtības, jo tieši izlikties par kaut ko citu viľai 

tik labi padodas. Tad, kā jau mums visiem zināms, viľa vampīru uzbrukuma laikā centās 

noslepkavot direktori, bet viľai nekas neizdevās un Mado bēga, lai atgrieztos atkal rudenī, 

uzrīdītu direktorei savu kaķi un izdzēstu viľas atmiľu, tā pierunājot izveidot jaunu 

pasniedzamo priekšmetu, kurā vēlāk iekārtoja savu mīļāko. Protams, ar to viľai nebija gana, 

tāpēc mīklainos apstākļos mežā pazuda mikstūru pasniedzēja, bet Nimblvits vēl aizvien ir 

apmaldījies vienā no Cūkkārpas sēľu labirintiem 4. stāvā. Lai nu kā, bet abu profesoru 

saldajai kopdzīvei 

nav lemts ilgs mūžs, 

jo zvaigžľu 

stāvoklis vēsta, ka, 

bērnam piedzimstot, 

Mado pārvērtīsies 

par putniľu, bet 

Ado noslīks. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VAI ZINĀT, KURŠ IR VISGARLAICĪGĀKAIS BRIEDIS CŪKKĀRPĀ? 
Viľš ir ļoti bīstams, jo zina visu. Vai vēlaties zināt, kā viľš zina visu? Ar skaitļu palīdzību! 

Patriks Hamundsens klejo pils tumšajos gaiteľos ar vēsu aprēķinu. Neviens nekad nespēj 

paredzēt, ko viľš darīs tālāk [Sems Makkalovs mēģināja, 

bet izmežģīja savas cakainās smadzenes un tika aizsūtīts 

prom], bet toties viľš vienmēr zina, ko darīsiet jūs! Un 

viľš to izmanto! 

Vai esat dzirdējuši par HVNG? Tas ir Hamundsena vadīts 

neģēļu grupējums, pie kura pieder visi Cūkkārpas 

ļaunākie spoki, elfi un pirmziemnieki, kas gatavi pēc viľa 

pavēles vien nodīrāt apkārtējiem ādu, izľemt kaulus un 

izcept gaļas pīrāgu tikai 30 minūtēs pēc profesora īpašās 

receptes. Vai vēlaties zināt kāda tam visam jēga? Tas ir 

ļoti vienkārši. Hamundsens ir revolucionārs, kas vēlas 

piespiest burvjus pamest savu ierasto dzīvesveidu un visu 

savu dzīvi pievērst pareizajai ticībai – skaitļiem. Protams, 

rodas jautājums, kādēļ neviens vēl nav spējis viľu 

apturēt. Atbilde ir ļoti vienkārša – neviens to nespēj, jo 

Hamundsenam ir pieejama neierobežota izskaitļošanas 

vara. Taču stāv rakstīts pareģojums, ka nāks izredzētais 

un mūs izglābs, ja vien skolēniem būs ļauts klaiľot pa 

skolu arī pēc pusnakts. 

 

 

KAS IR SALDĀKĀ BITĪTE PROFESORU APRINDĀS? 
Katrīna Konvela ar savām manierēm un izcilo flirtēšanu spēj pārspēt jebkuru franču 

imigranti un pat pašu Anastasiju Romānovu. Draiskā koķete labprāt to vien dara kā dzīvojas 

pa gultu ar zemenēm, putukrējumu un izciliem savas sugas eksemplāriem, kurus var sagādāt 

Kolinsas madāmas Sauldumvīriľu veikaliľā arī citas meitenes, ja vien viľām ir pareizais 

daudzums zelta monētu, kas ir nočiepts papučiem. Nav nekāds noslēpums, ka ar viľu labprāt 

draudzētos ar daži lielie skolas puikas, kas sevi jau sen kā uzskata par dižiem vīriem, bet viľa 

tādiem rokās nedodas, jo Katrīnai svarīgi ir ne tikai vīrieša parametri, bet arī žonglēšanas 

māka. Ja kāds puisis māk žonglēt, tad gan viľa pati ir teikusi, ka viľu tūdaļ precēšot. 

Protams, rodas jautājums, ko gan profesore grasās iesākt ar jau esošo vīriľu. Uz to ir tikai 

viena atbilde – meduskūka, daudz smaidīšanas to barojot tam muļķim un šķipsniľa akonīta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VAI JAU IR NĀCIES UZSMĒĶĒT AR SKOLAS 

STILĪGĀKO PŪCI? 
Ja neskaita stundas, tad viľu var redzēt laukā tikai tad, kad 

ir norietējusi saule, lai gan stundu laikā viľa arī mēdz 

aizmigt pilnīgi bez nekāda pamatojuma. Protams, daudzi 

uzreiz apgalvotu, ka viľa ir vampīrs, taču viľa ar tādu ir 

tikai precējusies [visi taču ir satikuši Viktoru vai vismaz 

redzējuši viľa zārku?]. Vaina tajā, ka Kasandra ir ļoti 

aktīvs nakts putniľš, kas ar savu burvību bez problēmām 

spēj apburt pat skolēnus, kuri ir tikpat pareizi un iestīvināti, 

ka liekas tīri vai brīnums, ka kāds viľus par mietiem nav 

pārvērtis. Visvairāk profesore ir iecienījusi satusēt ar 

prefektiem, bet mēdz būt arī izľēmumi. Lieta tāda, ka 

prefektiem ir savas telpas, kur var naktīs sarīkot ballīti gan 

daudziem, gan arī tikai dažiem. Lai gan nesatraucieties, ja 

neesat tādā piedalījušies, jo Kasandra jau draudzējas tikai 

ar tiem stilīgākajiem, pie kuriem jūs noteikti nepiederat. 

 

 

Mis Kaste 

„Traips manā sirdī” 
 

                Lomās:    Madja, Reinis, Pareizais, Elena O’Nīla, Spots, Džeks H., Džejs, Emets  

Metjūss, Eleonora Lietuslāsīte, Lusianna, F.S.Goldinga, Billijs, Feita, 

K.A.Makdorna… nu, vispār jau visi, kas atrodami Cūkkārpas sienās. 

 
1.sērija 

 

Madja pirmo reizi satiek Džeku, ko nekad agrāk (vismaz viľai tā šķita) nebija redzējusi. 

Madja: *domā* Es nedrīkstu krāpt Spotu... Bet viľš jau neuzzinās... 

Reinis uzzina, ka Madja sarakstās ar Spotu Mērfiju. 

Reinis: Ak, Madja, vai parakstīsies man uz krūtīm? 

Viľam bija labradora cienīgs skatiens. 

Reinis saprata, ko palaidis garām, un pameta Feitu, lai tikai dabūtu Madjas parakstu sev... 

Ziniet, viľš ir alkatīgs - viľam vajag kaut nelielu gabaliľu no Madjas... 

Un tad Feita arī sāktu sarakstīties ar Spotu, lai Madjai ieriebtu. 

Bet Madja ar vienu rokas mājienu atšuj Reini, kam no mutes tek siekalas. 

Reinis ir panikā un ieslīd narkotiku džungļos, bet varonīgais Džeks (jā, viľš piedalās šajā 

stāstā) aizsūta viľu pie Emeta Metjūsa, kas palīdz atmest narkotikas Mētrai (laikam). 

Spots, sapratis, ka lieta nav tīra, prasa Feitai, kas ir šis Reinis. Viľa paskaidro, ka Reinis 

ir viľas bijušais, kas piesienas Madjai, kas apgalvojot, ka Spots esot traucēklis viľu 

attiecībām. 

Spots aizraksta Madjai, ka viľš pārtrauc attiecības. Madja nesaprašanā pamet skolu un 

dodas pie Spota, lai uzzinātu iemeslu. 

Tikmēr Reinis ir puslīdz atkopies no narkotiku nastas, tāpēc viľš cenšas pievērst 

aizraukušās Madjas uzmanību ar ziediem, ko nodod Džekam. 

Džeks ziedus noliek pie Madjas gultas, bet viľu pieķer Eleonora Lietuslāsīte, kas, 

izmantojot lidu pulveri, nonāk pie Madjas un pastāsta, ka Džeks viľā ir ieķēries. Madja 

dodas atpakaļ uz Cūkkārpu, iedevusi Spotam kurvīti. 
1.sērijas beigas. 

 

 



 

 

 

2.sērija. 

 

1.aina. 

Madja ierodas Cūkkārpā caur kamīnu un ierauga uz viľas gultas sēdošo, apjukošo 

Džeku. 

Madja: tā ir taisnība? 

Džeks: kas? 

Madja: Nu, tu jau zini... 

Džeks: ko? 

Madja: nu, TO. 

Džeks: nopietni, ko? Zini, es nesaprotu. 

M: vai tu atstāji šeit šīs rozes? 

Dž: nu jā, man Reinis palūdza... 

Eleonora Lietuslāsīte: atvaino, Madja, tu varētu izkāpt no kamīna... 

M: Ui... *izkāpj, Eleonora aiziet* 

M: Reinis? Ko viľam no manis vajag? 

Dž: kā lai es to zinu? Viľš palūdza, es izdarīju. Vairāk nekas arī mani neinteresē. 

Džeks iziet no telpas, atstādams Madju vienu. Viľa pēkšľās dusmās iesper savai gultai. 

1.ainas beigas. 

 

2.aina. 

Madja bija salauzusi kāju, tāpēc tur netālu esošais Billijs Džo izlēma izpalīdzēt Madjai 

un viľu burtiski aizvilka līdz slimnīcas spārnam. 

Billijs: sasodītās Merlina apakšbikses, cik tu sver? tonnu? 

Madja: ē... nē. 

B: tas nu gan nomierināja. 

Madja sabožas. 

B: vai taisnība, ka Spots ir tavs draugs? 

M: jā. 

B: skaisti. Vai drīkstu jautāt, kā tas sākās? 

M: nē. 

B: *nodomā* lieliski. 

M: esam klāt. 

2. ainas beigas. 

 

3.aina. 

Metjū Makreigts (pareizais) izskrien pa durvīm un gandrīz nogāž Billju. 

MM (P): piķis un zēvele! ko jūs te darāt? Vai vēl neesat apjēguši, ka tik vēlu no 

koptelpas iziet nedrīkst? Es tūlīt saukšu Zommeru... 

B: hei, tu taču esi mediķis! Palīdzi! 

P: kāpēc? 

M: varbūt tāpēc, ka man ir lauzta kāja? 

Pareizais pietupjas un īgni kaut ko nopurpina. Viľš ar zizli pabaksta Madjas kāju. 

P: pa kamīnu spēri, ja? 

M: gultu. 

P: njā, dranķīgas gultas. Tādas pašas kā viss Cūkkārpā. 

B: *nodomā* arī tu. 

P: nu, ko stāvi? Ja jau atnāci, tad palīdzi šo iestibīt iekšā, kamēr nav atslēgusies. 

Billijs un Pareizais paľem Madju aiz rokām un ieved palātā. 

3.ainas beigas. 

 

 

 

 



 

 

 

4.aina. 

Vienā no palātas gultām atrodas Džejs Smillers, kas pēc KKK treniľa nav spējis 

nostāvēt kājas. Tur pat rosās arī Elena O'Nīla. Billijs un Pareizas aizved Madju uz 

gultu, kas atrodas blakus Džeja gultai. 

Billijs aiziet. 

P: tūdaļ būšu atpakaļ. 

M: vari nesteigties, pēc tevis neskumstu. 

Madja nopūšas, jo viľas domās palicis iespaidīgais Spota stāvs... Ak, ko gan viľš tagad 

darīja? Kā gan viľa varēs visu paskaidrot? 

Elena: Džej, tagad atpūties. 

Džejs: labi. 

Elena aiziet, tādējādi atstājot Džeju un Madju vienatnē. 

Dž: kas tev notika? 

M: nekas sevišķš. Tikai salauzu kāju. 

Dž: un tas skaitās ''nekas sevišķs''? Jā, ir nu gan pasaulīte... 

M: un kas tad tev pašam notika? 

Dž: ai, treniľš. 

Džejs uzsmaida Madjai, tādējādi parādot tukšo priekšzobu vietu. Kaut kur uz kalambola 

laukuma varēja atrast viľa zobus... 

M: skaidrs. 

Dž: kā ar Spotu? 

M: mēs... izšķīrāmies. 

Dž: tiešām? Tas ir brīni.... briesmīgi. Jūtu līdzi. 

Džejs juta, ka viľam tagad paveras brīvs ceļš uz Madjas sirdi. 

Telpā ienāk Pareizais. 

4.ainas beigas. 

 

5.aina. 

Reinis satiek Džeku pirms pārvērtību stundas. 

Reinis: es tā padzirdēju, ka tev un Madjai kaut kas veidojas... 

Džeks: piemēram? 

R: ķipa, ļūbestība. 

Dž: tu smejies? 

R: nē, es tikai saku, ka man tas nepatīk. 

Dž: manis pēc. Mani viľa neinteresē. Tomēr sīkās pusmāsas māsīca. 

R: katrā ziľā, rokas un visas citas ķermeľa daļas nost no Madjas, saprati? 

Dž: hei, vecīt, tu šodien neesi salietojies? 

Reinis izvelk zizli, bet Džeks veikli ieslīd pārvērtību klasē. Zem Goldingas skatiena 

viľš jutās tik 

pasargāts... 

5.ainas beigas. 

 
2.sērijas beigas. 

 

 

Gaidiet turpinājumu 

savos ikdienas BK 

numuros! 

 
 

 

 

 



 

 

 

Malacis un Malacis <_> 
 

 

~ Dzeja ir skaista, baumas vēl 
skaistākas ~ 

 

 

 

Atkal jaunas baumas klāt 

Visi rokās "BK" grābj 

Jaunu stāstu Malači sāk 

Tevi no nezināšanas glābj 

 

 

Adelīna nejaukā 

Iegājusi azartā 

Attiecības izjaukusi 

Atļaujas nav prasījusi 

Mazā Leo izaugusi 

Par padauzu palikusi 

Visiem sirdis nozagusi 

Pēc tam ar' ir salauzusi 

Toms Lunaro nemīl balles 

Nepalīdz tam Elenas zāles 

Varbūt vēlāk Grota mīlēs 

Skolā tad būs lielas dzīres 

 

 

 

Džeroms ir'a maniaks 

Nav tam stilīgs Kadiljaks 

Dzenas pakaļ Beilijai 

Bez kurpēm'i atstātai 

Bendžijs mīlēt nevēlās 

Bet ar skūpstiem padalās 

Svešās gultās aizmirstās 

Jaunās baumās atgriežās 

Flēra ir'a zveromags 

Tai ministrijā parakstiņš 

Tā nav bauma, tas ir fakts 

Līdzīgs mums ar' Papriciņš 

 

 

 

 

Karlucim ir grūta dzīve 

Kad slepkavas izseko 

Nav tur laime, nav tur brīve 

Būt par Rosu nolemto 

Viktorija rausteklīga 

Nespēj pateikt it nekā 

Pārāk klusa, pieticīga 

Lai dabūtu Benu kabatā 

 

 

 

 

 

Kur Markuss ir'a palicis? 

Tas Leo steidz izsekot 

Rokā tam ir nazītis 

Un vēlme kādu slepkavot 

Skeiziņš jūtas viens un pamests 

Pat Madja nelīdzēs laimi atrast 

Adelīna citus skauj un mīļo 

Ieplēš Skeiza sirdī plaisu dziļo 

Voliss gleznas dedzina 

Benam sirdi izmoca 

Meitai aukli noalgo 

Pats pa stūriem uzdanco 

 

 

 

Tomass ir'a nojūdzies 

Kaķa ādā iejuties 

Pie tā Leilu vainosim 

Silveram prātu atdosim 

Dairuss mīlā atzinies 

Kad ar Krākenu saticies 

Pie āliņģa notupies 

Kalkulatorus saēdies 

Filipam bij' liela laime 

Kad Marjē ieradās 

Būs tiem kāzas un ģimen' saime 

Šais skolas sieniņās 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rikijam būdā jādzīvo 

Tam skolā līst neatļauj 

Tik daudz plāni jāsvītro 

Bet vismaz Marjē samīļo 

Kas tad īsti ir'a Papriks? 

Lorenss Kamerons Brontē 

Ne reizi nav pa īstam satikts 

Viņš vairs nav'a ministra frontē 

Ežu, mežu pārzinis 

Skolēnu baisais stalkeris 

Vilkēde Tevi atradīs 

Pēcstundas tad piespriedīs 

 

 

 

Metjū Makreigts ir'a ļauns 

Nav nevienam tas vairs jauns 

Visai smuks un vēl ir sprauns 

Bet ni jau dziednieks, kauns, kauns, kauns... 

Agnese - tā Vāles Dievs 

Ar vālēm citiem pa galvu mauc 

Franciska fans ir numur viens 

Citi pie Elenas aiz traumām kauc 

 

 

 
 

 

Steina brūvē mikstūras 

Svešu skatu pieņemot 

Nu tik sāksies problēmas 

Patiesību atklājot 

Ārons kopā ar Efiju 

Meklē ezerā Nesiju 

Tā vietā atrod Dairusu 

Piktu un ļoti kauslīgu 

 

 

Nimblvits ir nozudis 

Bet kur gan viņš i' palicis? 

No skoliņas aizvilcis 

Vilkacis to apēdis 

Elena ir sagurusi 

Kaudze ar gripu aplipusi 

Roku ap Metjū aplikusi 

Klusi, klusi iemigusi 

Bens ar Denu kokā sēž 

Mīlinās un bučojās 

Abi divi Malači 

Ap stūrīti lūkojās 

 

 

 

Rieta ar Tenzu pazudušas 

Mantojumu atstājušas 

Regīna un Sarra to atradušas 

Aši skolu pametušas 

Mētra skolu dedzina 

Dzīves miera nezina 

Citiem nervus trīcina 

Prom palīgus aizdzina 

Mājas elfi dumpi taisa 

Kamēr tavu zupu maisa 

Dzēlības par skolu kaisa 

Kad tie parka puķes laista 

 

 

 

Pa skolu ložņā Bronhs tas Īts 

Tam ir slepens "Sūdzoskopa" mīts 

Ar "BK" tam lielais strīds 

Kam par skolu patiesāk rakstīts 

Lai arī zaļās krāsās Mado tērpta 

Nav tomēr viena patiesība slēpta 

Tā, kas vēsta par saules dzirkstīm 

Kas rodas no tīru elšpūšu sirdīm 

 

 

 

Aludra ir pārāk gudra 

Visu vienmēr zinošā 

Darbīga kā darba skudra 

Gluži "Gūgle" maģiskā 

Malacis un Malacis 

Jaunas baumas saracis 

Līķi mežā atradis 

Būs vien tev jādod kukulis 

Ilze Eira neiespringst 

Senais draugs šo atradis 

Varbūt atkal gultā vilks 

Kad pēc Bena bij' tik čiks 



 

 

 

 

Starp tām dzeltenajām galvām un domām 

Starp draudzības un lojalitātes jomām 

Vēl mitinās Ilze Eira dzeltenā 

Kas ik dienas tīri smaida Mado virzienā 

 

Keirs un Junkers balles jauc 

Ar smirdbumbām pa seju mauc 

Endelone tos kaitināt steidz 

Līdz beigdzot Nastja balli beidz 

 

Džeimsiņš ļoti baiļojas 

Vai būs meita ragana 

Elena tam aši skaidrojas 

Ka to uzzināt laiks ir gana 

Nesen Karlu nolaupīja 

Ziemassvētku vakarā 

Lai ar' šo aurori uzmanīja 

Nolaupīja arī Cūkkārpā 

Moro steidza visus glābt 

Lika ļauniem uz vietas stāt 

Tomēr skolēniem dziļa trauma 

Un vēl par to ir jauna bauma 

 

 

Flēra jaunā direktore kļuva 

Par to elšpūši uzgavilēs 

Bet tiklīdz Šeparda seja būs tuva 

Tā tie aiz šausmām nobālēs 

Kur gan nu Anastastija dodas 

No Cūkkārpas prom steidzoties? 

Tās būs Fidži vai Bahamas 

No skolas tračiem atvadoties 

 

 

 

 

 

 

Tors Adrians noteikumus neatzīst 

Tam tik traci celt un visur līst 

Lai visur grūst un trauki plīst 

Lai tiem pasniedzējiem ir ko svīst 

 

 

Nu re bērni, skatieties 

Kā Malači ir pūlējušies! 

Dzejot tie ir mācījušies 

Lai tev ir par citiem ko pasmieties 

 

 

Lai Jums visiem draņķīga diena! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kas Kristoferam noticis 

Ka tas tik bāls ir palicis? 

Vai tāpēc, ka Kellu saticis? 

Un Aludru pametis? 

Džeimss nu skolu pametis 

Bens ir elpu atvilcis 

Kristofers Drū kādu nozadzis 

Steinu kā palīdzi atradis 

Karla brālis skolā ieradies 

Cer nu noteikumus diktēt 

Baigi pikti uz tētuku sabozies 

Draņķasiņiem pa vaigiem grib pliķēt 

Morgans Lazarus atgriezies 

Pie audžu mātes nu ir ticis 

Ar Kristālu mīļi saticies 

Kļūs nu viņas sapņu princis 

Karlam ir spešal spējas 

Kad gaisa elementu tas tricina 

Ar to tik sākas problēmas 

Kad Šeparda virzienā rokas vicina 



Kulinārija 
 

Mis Kastes padomi kulinārijā 
 

Kā pareizi pagatavot skandālu? 
 

 

Sastāvdaļas: 

 Vismaz viens labi barots Cūkkārpas audzēknis 

(turpmāk: subjekts), bet gadījumā, ja 

iecerētais skandāls ir saistīts ar ēšanas 

traucējumiem, var izvēlēties arī kādu 

nedaudz paliesāku; 

 Zizlis (ieteicams, lai tam serdē būtu 

fēniksa astes spalva - nejautājiet, kādēļ, 

atbildi tāpat nedabūsiet); 

 Tukša telpa; 

 Kāds objekts pēc paša izvēles; 

 Kāds kaitinošs subjekts (turpmāk: KS), kurš 

ir gatavs iebrāzties nepareizā vietā un nepareizā 

laikā; 

 Īpašam pikantumam - arī kāds pasniedzējs. 

Pagatavošana 
 

Vispirms pastaigājam pa gaiteľiem, lai nomedītu/izvēlētos 

piemērotāko subjektu. Šim solim var līdzi ľemt arī kādu palīgu, bet 

tomēr būtu ieteicams darīt to pašam, jo palīgam var būt arī 

personiskas simpātijas/antipātijas, kas vēlāk var izrādīties 

traucējošas. 

 

Kad subjekts atrasts, jāizvēlas piemērotākais pestelis, lai viľu 

"nogāztu no kātiem". Eksperti iesaka lietot apdullināšanas 

burvestību (Stupefy, Dullum) vai arī kādu ērtu aizmidzināšanas 

burvestību. Var izmantot arī lāča formas šokolādes bulciľās 

ieceptu mikstūru (īpaši iedarbīgi, ja izvēlētais subjekts ir Ēho di 

Fūra) vai kādu maģisko objektu, piemēram, pašsitošo boksa cimdu. 

Starp citu, tiem aprīļa pirmajā nedēļā ir atlaides. 

 

Tad, kad ir izdevies subjektu "nogāzt no kātiem", viľš/viľa 

jāaiznes līdz izvēlētajai tukšajai telpai un 

jānogulda/jānosēdina/jāpakarina jebkurā pozā, kas vien ienāk 

prātā, tomēr atceroties, ka jāuzmanās, lai poza nespētu novest līdz 

subjekta nāvei, kas tiešām būtu TĀDS skandāls, par kura sekām 

(lasīt: nonākšanu Azkabanā pie mīļajiem, jaukajiem un pilnīgi 

apburoši piemīlīgajiem atprātotājiľiem) priecīgs nebūtu neviens 

(varbūt izľemot pašus atprātotājus). 

 

Kad subjekts nolikts izvēlētajā pozā, izvelciet savu izvēlēto 

objektu, kas var būt pilnīgi jebkas - boksa cimds, cirvītis, 

Bendžamina Vaita apakšveļa, prefekta nozīmīte, vientiešu galda  

 

 



 

 

 

 

lampa, Ziemassvētku eglītes zars, speķpīrāgi, zirgērgļu spalvas, 

Bārnabija Nimblvita iemīļotākais mētelis, mājas elfa spilvendrāna,  

slotaskāta atlūzas, sviedene, atklātnīte no Havaju salām u.c. Viss 

tiešām ir atkarīgs no Jūsu pašu iztēles. Izvēlēto objektu novietojiet 

uz subjekta un laidieties projām, ko kājas nes. 

 

Kad esat tikuši prom no telpas, kurā atrodas subjekts un objekts, 

izvēlieties kādu kaitinošo subjektu (jeb KS) un palūdziet 

viľam/viľai aiziet līdz telpai. Ja vēlaties, tad varat līdz turienei 

aizvilināt arī kādu pasniedzēju - tādā gadījumā būtu ieteicams pie 

telpas ieejas samētāt mēslu bumbas, kas piesaistītu pasniedzēja 

uzmanību. 

 

Gaidiet. Ļaujiet skandālam uzcepties un izceļot pa visu ausīm. Pēc 

kāda laika tas būs gatavs, un, kad tas tāds būs, to noteikti nevarēs 

nepamanīt. 

 

 

Daži ieteikumi garšas uzlabošanai: 

 Ja izmantojat Bendžamina Vaita apakšveļu, tad kā KS izmantojiet pašu Bendžaminu 

Vaitu; 

 Ja vēlaties, lai skandālam pievērstu lielāku uzmanību, pievienojot 100 gramus 

nosodījuma; 

 Nimblvita mēteli labāk ''aizľemties'' otrdienās; 

 Šokolādes kūciľas lieliski noderēs arī Eleonoras Ridlijas gadījumā; 

 Mājas elfa spilvendrānu aizľemties no mājas elfa, kam ir divas spilvendrānas; 

 Maksimālam garšas baudījumam kā subjektu izmantot Beiliju Mortjē; 

 Agnesi Pulkstentiľu var pievilināt ar speķpīrāgiem (dabiski); 

 Prefekta nozīmīti vislabāk aizľemties no Demiena Logana Abrassi (izmantojot 

Francisku Amonu Bīru); 

 Lai veidotu spiegu skandālu, vislabāk izmantot Gabrielu Kalniľu; 

 Gadījumā, ja vēlaties izmantot vientiešu galda lampu, pārbaudiet, vai lampa, kad 

cenšaties izskrūvēt spuldzīti, tiešām ir atvienota no elektrības. Ja atklājat, ka lampa ir 

pievienota elektrībai, pārliecinieties, vai tiešām atrodaties Cūkkārpā. 

 

Uzraugs un tā raudzēšana 
 

Sastāvdaļas: 

 1gabals uzrauga (ideālā gadījumā 2 gabali); 

 1 vai vairāki cilvēki, kas gatavi sastrādāt cūcības vai tās rada netīšām (1.aprīlī īpašs 

piedāvājums piecpakai - 2 elšpūšiem (tiem vienkārši ir tik saldena garša, ka tos nav 

kur likt), 1 grifidoram, 1 kraukļanagam, 1 slīdenim); 

 zizlis, vismaz 11 collas garš (runā, ka tie ir visnepaklausīgākie); 

 vieta, kas uzprasās uz ''make-up'' seansu; 

 200-300 grami svaiga Paprika. 

 
 
 



 
 
 
 
Pagatavošana 

 

Cilvēks vai cilvēku grupa ar vai bez palīglīdzekļiem 

(palīglīdzekļus skatīt 1.pielikumā) iet uz izvēlēto telpu, kurai 

nepieciešams atsvaidzināt make-up. Tad nobur telpā esošos 

priekšmetus vai arī palīglīdzekļus ar kļūdainām mājsaimniecības 

burvestībām (skatīt 2.pielikumu). 

Krist panikā un gaidīt, kad ieradīsies uzraugs. Ja viľš neparādās 

pēc pirmajām piecām minūtēm, gaidiet vēl piecas minūtes. Ja arī 

pēc tām viľš neierodas, atkārtot kļūdaino mājsaimniecības 

burvestību vēlreiz un krist vēl lielākā panikā un iziet gaitenī, ja tajā 

vēl neatrodaties. Bļaujiet, cik spēka - trokšľus Šepards noteikti 

neignorēs. NB! Pirms krišanas panikā iesaku izdomāt sakarīgu 

stāstu, jo uzraugs varētu prasīt, kā tas notika. Kad Šepards sekas ir 

likvidējis, atkārtojiet pie ''pagatavošana'' dotās instrukcijas vēlreiz, 

instrukcijai sekojot rūpīgāk. 

 

 

1.pielikums. Palīglīdzekļi: 

 matracis; 

 telts (vēlams vientiešu); 

 plīša lācītis; 

 bonbongas (gan vientiešu, gan burvju); 

 saplīsušas bļodas lauskas vai jebkura cita saplīsusi lieta. 

 
2.pielikums. Ieteicamās burvestības: 

 Labotum! --> Lab - ro - tum! (pārbaudīts praksē - nekādā gadījumā nekas nesāks 

rotēt); 

 Blīstum! --> Plīs - tum! (komentāri lieki); 

 Vējum! --> Krē - jum! (nav zināms, vai šī burvestība izdosies); 

 Jukum! --> Pu - tum! (ja vēlaties izjaukt savu adīkli); 

 Šurpum! --> Tur - pum! (lai noslēptu pierādījumus); 

 Dragājies! --> La - mā - jies! (izmantot jau Šeparda klātbūtnē); 

 Atlaidies! --> At - šu - jies! (ja esat Bosbatonas fans); 

 Kokkustus! - Kok - lus - tus! (ja esat kokainā apvidū). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Padoms 
 

Toms Lunaro 

Pareiza perspektīva_______________________________________  
Tuvojas mācību gada noslēgums. Daudzi satraucas par savām gada atzīmēm, par gala 

eksāmeniem, par to kā izskaidrot "V" kādā no priekšmetiem. Varbūt tieši pirmais 

aprīlis ir labs brīdis, lai nostādītu savu vecāku domas pareizā perspektīvā. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protams šo vēstules paraugu iespējams pielāgot puišu vajadzībām. 

P.S. Padoma autors un Redakcija atbildību par Kaucekļiem neuzľemas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meklē pazudušu papagaili: zeltīti zils papagailis izlidoja pa grifidoru meiteņu guļamistabas 

logu 32. martā un nav vairs nav manīts. Lūdzu personām, kas ir to atradušas un tur 

ieslodzījumā, iebarot viņam diabēta zāles un palīdzēt ar vēdera izeju. 

_______________ 

 

Vienkājis bezrocis piedāvā atalgotu darbu divkājiem abročiem: lūdzu ierasties otrdien, 

ieejas zālē ar stikla grieţiem un melnām maskām. Tiek plānots doties uz Vilkēdes būdu 

"aizľemties" viľa apmetni. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 

Daiļā Sirēna! Tavs Daiļais Princis gaidīs tevi 

uz satikšanos tējas namiņā otrā aprīļa vakarā. 

Tevi sagaida romantisks vakars sveču gaismā. 

Lūdzu uzģērb sarkano mežģīņu 

apakšveļu, ko dāvāju tev Ziemassvētkos.  

Tavs Daiļais Princis.♥ 

 

_______________ 

 

Esi noguris no murgiem un nomoda sapľiem? Vai nespēj tikt galā ar emocionālajām sāpēm 

un liekas, ka dzīvei ir beigas? Nāc pēc Prieka Zālītēm pie Demiena Abrassi. 40 knutas 

gramā. Tuvāka informācija pie Emeta Metjūsa. 

 
Meklēju darbu: spējīgs slīdeņu pirmziemnieks, 

kas palicis uz otru gadu un labi pārzina 

skolas teritoriju un slepenās ejas, meklē 

kurjera vai ziņneša darbu. Piekrītu arī uz 

kontrabandas pārvietošanu. Sazināties ar 

Martinu Trusi, skolas sestā stāva pamestajā 

klasē - 4 durvis kreisajā pusē no vijīgajām 

kāpnēm. Koptelpā nemeklēt, tur neatrodos. 

 

 

 

 

Piedāvāju ūdensļaužu valodas 

nodarbības par 30 knutām stundā. 

Esmu kvalificēta un pieredzējusi 

pasniedzēja un garantēju 

panākumus ar ūdensļaužu valodas 

pamatu apguvi nedēļas laikā. Lūdzu 

sazināties ar Aludru de Mairānu, 

grifidoru tornī. 

 

Pārdodu sērkociľus kilogramā. Par 

cenu varam vienoties. Sērkociľi 

kvalitatīvi, svaigi vesti no Londonas 

sērkociľu fabrikas, lieliski piemēroti 

grāmatu dedzināšanai, tas ir jau 

pārbaudīts praksē. Lai iegādātos 

sērkociľus, meklējiet Mētru. 

 

Dzīve ir palikusi garlaicīga, liekas, ka 
nekas tev nedzenas pakaļ? Nāc un 
kļūsti par manu draugu - tumšo magu 
vajāšana un Mokum kļūs par tavas 
ikdienas sastāvdaļu. Karls. 

 

Meklēju jaunu mācīšanās 

partneri. P.S. Ignorējiet 

baumas par pēkšľo Agneses 

Pulkstentiľas slikto 

veselības stāvokli. Beilija. 



 

 

 

 

 

Vēlies nopelnīt 10 knutas dienā, 

īpaši nepiepūloties? Ierodies 

Slimnīcas spārnā un piedalies 

jaunu zāļu testēšanā. Skolas ārsti 

un personāls neatbild par 

iespējamajām sekām un veselības 

pasliktināšanos. Dr.Makreigts. 

 
_______________ 

 

 

 

Pērku lietotus galda piederumus un 
bikses. Hildegarde. 
 

 

Piedāvāju atalgotu darbu trim dienām. Nepieciešama piecu cilvēku grupa aizvēsturisko 

Ziemassvētku rotājumu atputekļošanai skolas bēniņos. Tiek nodrošinātas trīs ēdienreizes un 

pretputekļu maskas. Papriks, Ēku un Mežu Pārzinis. 

_______________ 

 

Krupju barībai piecdesmit procentu atlaide! Pasūti līdz dienas beigām un 

komplektā saľemsi bezmaksas krupju kaklasiksniľu. Pasūti tūlīt un krupju barība 

sasniegs tevi pēc divām stundām garantēti. Preci atpakaļ pieľemam un mainām 14 

dienu laikā. 

_______________ 

 

Vēlies tikt sagrauts? Meklēju puisi, 

vecuma no vienpadsmit līdz 

četrpadsmit gadiem, kuram salauzt 

sirdi, daru to ātri un kvalitatīvi. Leo. 

 

Bibliotēkā nozagta grāmata ar autora oriģinālparakstu. Zaglim autogrāfu 

lūdzam atdot, grāmatu varat paturēt. Zoija de Rouksa un Anna Kellere. 
 

 

 

Visiem dārgumu meklētājiem, pievienojieties 

man Šarmē dvīnīšu testamenta meklēšanā, kas 

pēdējo reizi ticis manīts Lāpu gaitenī. Atlīdzība 

par atradumu tiks godīgi sadalīta (ar nazi). 

Džibrīls. 

Grupa uzņēmīgu trešziemnieku 

piedāvā jaunu dzīvojamo 

platību gadījumos, ja esat 

izmests no koptelpas.  

6. stāvā ir lieliskas telpas, 

tikai var nākties pacīnīties 

teritorijā ar Martinu Trusi. 

Meklēju sienu krāsotāja 

darbu. Sienas krāsoju 

tikai zilā krāsā. Aškara. 

Izaicinu uz dueli visus, kuram 
nav žēl pavadīt nakti vai divas 
Slimnīcas spārnā. Endelone. 
 

Meiteľu tualetē atrasti 

pirkstu nospiedumi. 

Pārdodu atpakaļ par 

puscenu. Vilkēde. 

Marjē! Ierodies šovakar 

Astronomijas tornī, es Tev 

vēlos parādīt savu jauno 

teleskopu. Filips. 

Bezmaksas medicīniskas 

konsultācijas, jo man ir 

vajadzīga prakse. Jūtos jau 

visai izmisusi. Iliāna Rahū. 



 

 

 

_______________ 

 
Atrasts sadedzināts Bastiona Bebriņa mūzikas albums. Vēlu ilgu un sāpīgu nāvi 

tam, kas to izdarījis. Vendija. 
_______________ 

 

Lūdzu, tas, kas trešdienas rītā lietoja Vajadzību istabu, satīriet aiz sevis to 

peļķi istabas durvju priekšā! Neapmierinātais, netīrais kraukļa nags. 

_______________ 

 

Vai tev vienmēr ir patikuši speķpīrāgi? Vai tev ir bijusi vēlēšanās par tiem uzzināt ko 

vairāk? Varbūt pat tev liekas, ka speķpīrāgi ir vienīgā lieta uz pasaules, kam ir jēga? 

Tad šis sludinājums ir tieši tev! SKAPĪ jauno biedru uzľemšana - pirmdien ieejas zālē 

pulksten piecos. Mēs sniegsim lekciju par speķpīrāgu vēsturi un mūsdienu attīstības 

tendencēm bez maksas. Ir paredzēta arī daţādu speķpīrāgu pildījumu un mīklu 

degustācija. Vairāk informācijas pie Agneses Pulkstentiľas. 

 

 

Meitene pie grifidoru galda, kas vienmēr 

ēd auzu tumi, beidz šļurkāties! 

~~~ 
Apsveicam ar saderināšanos Eduardu de 
Lakruāzu un Lilliju Krūmiņu! Aidā, un lai 

jums laba dzīve. Grifidoru un 
kraukļanagu kolektīvs. 

~~~ 
 

Zēns, kas otrdien no rīta lidoja virs kalambola laukuma! Esmu tevi vērojusi iztālēm, taču 

nekad neesmu saņēmusi drosmi iepazīties. Tu esi pats jaukākais cilvēks uz pasaules, taču 

baidos, ka mani atraidīsi, ja uzzināsi, kas es esmu. Taču zini, es mīlu tevi no sirds.  

Tava slepenā pielūdzēja. 

_______________ 

 

Uzraugi! Neaizmirstiet par kalambola informācijas pircēju 
reidu Pūču tornī sestdien deviņos! Milards Velss. 

 

 

Paziľojums: Anonīmo Alkoholiķu 

sanāksme šodien Sēľu istabā pulksten 

septiľos. Būs kafija un virtuļi. 

Dodiet man vien trīs knutas, un 

apsolu sadot pa mūli Bastionam 

Bebriľam. Par piecām knutām 

salauzīšu arī viľa degunu.  

Loops van Heltons. 

Pārdodu nākošās 

kalambola spēles zibšľa 

atrašanās koordinātas par 

1000 knutām. Interesentus 

un komandu kapteiľus 

ierasties Pūču tornī 

sestdienas vakarā, deviľos. 

 
Brūnās purva pūces 

īpašniek! Lūdzu beidz 

barot savu pūci ar 

brokoļiem! Pūču tornī 

nav iespējams pēc tam 

uzturēties! 

Neapmierinātie 

vēstuļrakstītāji. 



 

 

 

_______________ 

 

Lasītāju klubiņš Annas Kelleres un Zoijas de Rouksas vadībā izsludina 
eseju konkursu! Uzraksti trīs pēdas garu sacerējumu par tēmu "Ļaunie 

joki". Termiņš – līdz aprīļa 13. datumam. Notiks anonīma darbu 
vērtēšana, labākais darbs tiks pārveidots par lugu un to uzvedīs 

Cūkkārpas Dramatiskais Pulciņš. 
_______________ 

 
Pazudusi pudiņa bļodiņa – sārtas krāsas neliela krāsota koka bļodiņa ar melnu pamatni un 

dzelteniem rotājumiem iekšpusē. Atradējam atlīdzība 8 knutu apmērā. Lūdzu sazināties ar 

Liliju Krūmiņu pie kraukļanagu galda. 

_______________ 

 

Esmu atradis sarkanu bļodu. Tā bija pakritusi zem 

Lielās zāles galda un atripojusi pie grifidoriem. 

Bļoda ir ar dzelteniem pleķiem iekšpusē, un 

melnu apakšu. Bļodu meklēt pie Eduarda de 

Lakruāza. 

_______________ 

 

Čalim, kas smēķēja iekšpagalmiľā otrdienas 

vakarā – ej prom no turienes, tā ir mūsu 

smēķētava! Keirs un Reinhards. 

_______________ 

 

Vai tev ir problēmas? Vai nespēj tās pats 

atrisināt? Vai tev liekas, ka savu problēmu 

anonīma publicēšana palīdzēs? Varbūt tev 

liekas, ka esmu visgudrākā Problēmkaste 

pasaulē un mans viedoklis ir uzticams? Tad 

raksti man, Problēmkastei un risināsim Jūsu 

problēmas kopā. 

_______________ 

 

Kastīt, man liekas, ka izdarīju baigo kļūdu. Biju melns, spalvains un glaudāms. Nebiedēju 

bērnus un biju pasniedzēju mīlulis. Tagad man ir jāstrādā par ēku un mežu pārzini – tas ir 

grūts darbs un skolēni nenāk tik viegli klāt. Kastīt, lūdzu pasaki, ko man darīt, lai tie, kas 

mani mīļoja pirms tam, to darītu arī atkal? Vairs Neņaudošais. 

_______________ 

 

Es atvainojos – paguvu aizsūtīt vēstuli un ne tam adresātam. Ak vai, ak vai! Vairs 

Neņaudošais. 
 
Pazaudēju savu kursabiedru ceļā uz pār-

vērtību nodarbību šorīt. Atradējam lū-

dzu viņu nogādāt Zaigojošajam Virsva-

donim pēc iespējas ātrāk! Kursabiedram 

ir jāiebaro ledene. Ja paies vairāk kā 

trīs stundas pēc pusdienām, tad varat 

viņu paturēt paši un tikt galā. Ja 

netiekat – aizgādājat viņu uz slimnīcas 

spārnu ar anonīmu zīmīti un atstājiet. 

Vēlies pusdienot kopā ar slavenību? 

Piedāvāju kopīgi doties uz 

Cūkmiestiņu un malkot sviestalu. 

Interesentiem vērsties pie Elšpūšu 

galda brokastlaikā pie Eleonoras 

Ridlijas. 

 

 

_______________ 

 
Rafaēls, Aludra, Zaks, Lilija, Sofija 

un Selēna aicina interesentus uz 
kopīgas mācīšanās sesijām skolas 

bibliotēkā. Ja vēlies nopelnīt 
savam tornim punktus un kļūt par 
skolotāju mīluli, tev ir jāierodas! 

Gudrīši tevi gaidīs trešdienu 
pēcpusdienās skolas bibliotēkā. 

 



 

 

 

Esi kautrīgs? Vēlies iegūt draugu, bet esi par kautrīgu, lai iepazītos. Es arī. 

Viktorija N. Būsim draugi? 
_______________ 

 

Visi vecāko kursu teicamnieki, kas burvestībās pelna I, atsaucieties! Manai ķermeľa ādai 

steidzami vajadzīga maģiska iejaukšanās, jo zaļā krāsa ATSAKĀS to pamest! Esmu 

sasniedzams tikai naktīs 6.stāvā Zudību telpā! Dairuss. 

 

 

 

 

 

 

 

~Mana visdārgākā un skaistākā Ilze! Šeit raksta tavs 

pielūdzējs. Esmu jau ilgi tevi vērojis un ar katru stundu, minūti, sekundi ko pavadu bez tevis 

jūtos kā pazudis. Mums ir jāsatiekas! Tējas namiņā, sestdien pusdienlaikā. Man būs mugurā 

zaļa mantija un ap kaklu slīdeņu šalle. 

_______________ 

 

Jau ir pavasaris un skolas noslēgums tuvojas. Ļipa un Misija drīz absolvēs 

skolu, bet mēs viľām par godu uzrīkosim ballīti. Ir vajadzīgi ballītes 

organizatori – tiekamies otrā stāva tukšajā gaiteľa laukumiľā pie fikusa 

pārrunāt plānus un dekorācijas. Kraukļanagu meitenes. 
_______________ 

 
Meklēju pazudušas rotaļlietas – 

rokudzelžus. Pēdējo reizi manīti 

astronomijas tornī. Lūdzu pasteidzaties! 

Negribu, lai tos atrod VIĽI. Marjē. 

_______________ 

 

Marjē. Par vēlu! ALL YOUR BASE ARE 

BELONG TO US. MUAHAHAHAHAH – 

Cūkkārpas informācijas brokeri. 

 

 

 

Es Mijas puķupodā mazgāju 

Lulū zaļās zeķes. Beidzās 

veļas pulveris – lūdzu 

atsūtiet ar pūci vēl. 

Hrumľums. 

Meklēju uzticīgus sekotājus, kas 

atbalstīs manu atgriešanos 

Cūkkārpas direktora amatā. 

Skatacis. 

Vēlies apēst kaut ko 
neparastu? Varbūt meklē 

recepti kaut kam neparastam? 
Sūti pūci Jūnijai Arlianai un 

atpakaļ saņemsi manas 
slavenās zirgu gaļas sacepumu 

receptes. 

Piedāvāju izcili skaistas 

kleitas izcili skaistām 

sievietēm. Lielākais 

pieejamais izmērs – XS. 

Platākām meitenēm 

nepieteikties! Ja jums ir 

paredzēta balle, vērsieties pie 

Mērijas Kreinas. 

 

 

Uzmanību! Nesūtiet lāstus uz vilku, kas 

klaiľo gar pili. Viľš ir ierakstīts Sarkanajā 

grāmatā – zvēru, ka es pati savām rokām 

nogādāšu Sv. Mango nākamo audzēkni, 

kas to izdarīs! F. Goldinga. 

 

Pārdodu "100 un 1 veidu, kā vienam 

izdzīvot meţā". Lielisks piedāvājums, 

pats izmēģināju uz savas ādas. Pielipa 

blusas... Vairāk informāciju meklēt pie 

Adriana Tora. 

 

Saimnieka nav! Darba nav! Ko man te 

meklēt?! Lāpīšu un šūšu mantijas pēc 

pieprasījuma! Ernests Alfons Bastians. 



 

 

 

 

Piedāvāju naudu un labus sakarus Ministrijā par nelielu pakalpojumu. 
Tiksimies Pūču tornī, plkst. 22:00, dienā pirms direktora vēlēšanām. 

Tavs labvēlis. 
 

Maksāšu skaidrā jebkuram, 

kas nāks klajā ar interesantu 

veidu, kā noslēpt aukstos 

ieročus bez maģijas 

palīdzības. B. M. 

Meitenes! Beidziet vienreiz 

iet Zēnu tualetēs! Puišiem 

nepatīk just dārgas smaržas, 

kad dara savas darīšanas. 
 

Meklējam brīvprātīgos 

slepenas smirdbumbu 

noliktavas apsardzei. Atkal. 

Interesēties pie Keira un 

Reinharda no Slīdeľiem. 

 
Es, Rivendella Mūna, savā testamentā novēlu KKK savu 

uzticamo Lodzibeni. Visi mani iekrājumi ir aprakti Saulainās 
istabiņas smiltīs, veiksmi meklētājiem. ARDIEVU, NEŽĒLĪGĀ 

PASAULE! 
_______________ 

 
Gatavoju plakātus pēc pasūtījuma. Tuvojas 

kalambola sezona, nenokavējiet! P.S. 

Piedāvāju arī plakātus „RINAXKARLS forever” 

vai „LEO, ES TEVI MĪLU!” vairākās krāsu 

versijās. Maksa: 5 knutas gabalā. Vērsties 

pie Lulū Njikas. 

_______________ 

 
Steidzami vajag uzzināt visu par Zaka Vinglesa noslēpumaino 
paziņu, kurai rados ir de Andresi. Pastāv aizdomas, ka starp 

viņiem ir romāns – īsta sensācija! Par informācijas cenu 
vienosimies. Tiksimies otrdien, sešos vakarā Lāpu gaitenī. 

 

Meklēju BIEDRUS jaunajai DOMUBIEDRU 

grupai "HIPERAKTĪVIE"!!!! Mācīsimies 

burvestības, dalīsimies PRIEKOS un citādās 

ŠTELLĒS!!! Nāciet VISI uz MAZO ELLĪTI 

svētdienas rītos!! BŪS CEPUMI!! :] Rina 

Bastiona Aiko un draugi 

 

 

Jautrīši Susuriľi, apvienojaties! Jūs zināt, kur 

mūs meklēt.... Kods: 9042-sun 

 

Vēlaties izjust ko neparastu? Apdullināties un redzēt to, kā nav? 
Nepērciet Prieka Zālītes! Aizliegtais Mežs knutas neprasa. Ātri, lēti un 

efektīvi – negaidiet, līdz šausmiņas beigs ligzdot! Informāciju meklējiet 
pie šausmiņu ekspertes Leilas Kingstones. 

 

Vajadzīgas jaunas atslēgas Sarkanajai 
istabai. Ja kādam ir zināms mājas elfs ar 

atslēdznieka dotībām, vērsties pie 
Bendžamina Vaita. 

Steidzami! Pērku violetu matu krāsu, 2 

galeoni gabalā. Pērku savai draudzenei. 

Atsūtiet ar pūču pastu! Misija, kuras mati 

noteikti nav krāsoti. 

 

Pazudis Papriks. Atradējam 

lietots Harley Davidson 

motocikls vai nemirstības eliksīrs 

(garantija - 3 gadi). Izmisusī 

saimniece Mado. 

 

Vai tev ir gumijnieku fetišs 

tāpat kā man? Būsim 

gumijnieku fani kopā. Vairāk 

informācijas pie Cecīlijas, 

kraukļanagu pirmziemnieces. 



 

 

_______________ 

 

Lūdzu atsaucieties grāmatas „Kā savaldzināt Kluso Princi” īpašnieci! Nevaram atrast tās 

eksemplārus bibliotēkā, kāds jau to ir aizņēmies. Esiet tik laipnas un padalieties 

informācijā! Karla fanu klubs. 

_______________ 

 

„Kā savaldzināt Kluso Princi” ir pārāk vecmodīga. Jau mēnešus cenšos, bet nekas nesanāk! 

Hloja Dominika Karla fanu klubam. 

_______________ 

 

Piesolu atlīdzību 40 knutu apmērā ikvienam audzēknim, kurš palīdzēs notvert Papriku 

viľa pavasarīgajās gaitās. Viľš nedrīkst nokļūt pie kaķenēm! Gabriels Moro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lūdzu BK sazināties ar Zonko joku bodes 

īpašnieku, lai atsūta man pūci ar paciņu ar 

manas dzimšanas dienas dāvanu, kuru aizmirsu 

uz letes. Silvinets. 

_______________ 

 

Bibliotēkas lasītāju klubiņš piedāvā tā biedriem 

vienreizēju iespēju lasīt kopīgi Slēgtās nodaļas 

krājuma grāmatu par Bīstamajām būtnēm. Pēc 

lasīšanas notiks apaļā galda diskusija par 

pieckājiem. Tiks piedāvāta tēja un transports uz 

slimnīcas spārnu ja nepieciešams. 
_______________ 

 

Izgatavoju lielizmēra koka priekšmetus par 40 knutām 

gabalā. Karotes, dakšas, naži, kausi utt. Meklēt Skotu 

‘Skotiju’ Skotu. 

_______________ 

 

Pērku faktus un informāciju. Visi, kam ir jebkādas 

ziņas par Amēliju Selīnu Montezu, lūdzu, iesūtīt tās 

man. Atlīdzību piedāvāju graudā – apsolu aizbiedēt un 

nobiedēt visus jūsu ienaidniekus un nedraugus. Amēlija 

Selīna Monteza. 

 

Tas biju es! Jā, tas tiešām biju es! Es 

nodedzināju Zommera būtu 

iepriekšējā mācību gadā – tas nebija 

nekāds zibens. Es paľēmu rokās 

liesmas, un Zommera būda dega. P.S. 

Šo ziľojumu nav iespējams izsekot – 

tas tika sūtīts anonīmi un caur 

vairākiem pūču punktiem, lai jūs 

nevarētu izsekot to atpakaļ pie manis. 

Īstenais piromāns. 

Aicinu Tomasu un citus kaķus 

ikgadējā pavasara pastaigā. Jūs 

sapratīsiet. Kaķis Papriks.  

 

Atrasts zizlis – 11 collas, 
vienradža astrs. Īpašniekam 

lūdzu pieteikties Vilkēdes 
būdā. 

 
Uzmanīgi pārvietoties pa trešā 

stāva noslēpumaino gaiteni! 

Kāds ir izbārstījis visu savu 

garderobi uz gaiteľa grīdas un 

nobūris to neredzamu cerībā 

izaudzēt nāvtīstes. 

 

 

Zaks Vingless ielūdz tevi uz 

piedzīvojumu – atrast bubuļa 

īsteno un patieso formu. 

BYOB*. Personas, kas paģībst 

bubuļu tuvumā vai mēģina tos 

apkampt lūdzu neierasties. 

*bring your own boggart 

 
Pazaudētu un Atrasto mantu 

birojā nonākusi kaste 
aprikožu bez atpakaļ adreses. 

Nesenā vētra ir norāvusi 
etiķeti, uz kuras bija saņēmēja 

vārds. Lūdzu sazināties ar 
mums sūtījuma saņēmēju vai 

izsūtītāju tuvāko 3 dienu 
laikā, jo ilgāk pārtikas 

produktus uzglabāt neesam 
atbildīgi. 

 

 



Horoskopi sulu mēnesim 
 

Zvaigznēs lūkojās Marta runcis 

AUNS 

Atcerieties: lai tiktu pie ķirbju sulas, nav jāskrien ar pieri Mikas 

mazdārziľa žogā. Labā ziľa: jums nekas nedraud, jo Lieldienās speķi neēd 

pat Agnese. 

VĒRSIS 

Laikus meklējiet nodarbi pavasara brīvdienām, piemēram, piedāvājiet savu 

palīdzību kalambola laukuma aizbēršanā. Sviestalus arī ir sula, tomēr 

nepārspīlējiet! 

 

DVĪĽI 

Ja sajūtas liek domāt, ka jūsu ir vairāk nekā divi Silvineti, tad ziniet, ķirbju 

sula bijusi pamatīgi ierūgusi. Lieldienās meklējiet olu ar diviem 

zirgērglīšiem. 

 

VĒZIS 

Ja gaiteľa galā redzat gaismu, nebīstieties – vienkārši Šepards atkal siro 

ķerdams gūstā Karlu. Pievaldiet spīles! Nesankcionēta jums atľemto mantu 

pārmeklēšana Marjē mājā var izraisīt Rikija riešanu. 

 

LAUVA 

Ja laikus sagādāsit ķirbju sulu no skolas sakľu dārziľa, tad pavasara 

brīvdienās būs izdevība papildināt savu trīctārpu kolekciju.  

 

JAUNAVA 

Šūpojoties cieši pieturiet mantiju, jo daži koka zari ir maskējušies Džeimsa 

mācekļi.  

 

SVARI 

Izkāpjot no gultas, neaizmirstiet palūkoties zem gultas. Nakts sarunas ar 

Dinu Danski tomēr nav sapnis... 

 

SKORPIONS 

Zvaigžľu ieteikums – valdiet žokļus! Mērķējiet savu zizli, kur mierīgāks. 

Atrodiet radošo darbnīcu un buriet, buriet... 

 

STRĒLNIEKS 

Esiet mērķtiecīgāks! Nedzeniet tapiľu sirsniľbūdiľā, tur sulas nav, bet 

olas prasi blakus mītošajam sargsunim – par zaķi pārģērbtajam Rikijam. 

 

MEŢĀZIS 

Jo dziļāk Aizliegtajā mežā, jo vieglāk aplaust ragus. Ir sācies kentauru karš! 

Šomēnes zvaigznes un Ūsiľš par jūsu likteni izvairās stāstīt un tālākus 

minējumus nesniedz. 

 

ŪDENSVĪRS 

Visi jūsu vietā kalambolu uzvarējušie dublieri ir ūdenī, varat sākt 

pārvākšanos uz savu torni vai peldiet uz citu ezeru. 

 

ZIVIS 

Nāra kažokā? Kažoki modē tikai siļķēm! Bet Lieldienās ir jāšūpojas un 

jākrāso olas, nevis jāguļ ezerā. Jums nav olu? Krāsojiet ikrus! 
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