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„Belle nuit, ò nuit d'amour, souris à nos ivresses. 
Nuit plus douce que le jour, ò belle nuit d'amour!” 
 
 
Sveiks, „Bubuļu Kambara” lasītāj, jau otrajā avīzes speciālizlaidumā šajā 
mācību gadā. Man ir patiess prieks par iespēju veidot tieši šo Svētā Valentīna 
dienai veltīto izlaidumu. Kaut vai tikai tādēļ, ka mūsu dzīve nav iedomājama 
bez mīlestības. Lai arī cik spēcīgi to kāds noliegtu, būs vien jāatzīst, ka 
mīlestība ir tā, kas nosaka lielu daļu lietu, kas ar mums notiek. Gan ar mūsu 
pašu dzīvēm, gan notikumus visā plašajā pasaulē. 
 
Mīlestība ir skaistākais, kas cilvēku piemeklē dzīves laikā. Un lai arī reizēm tā sagādā sāpes un vilšanos, reti 
kurš atzīs, ka mīlēt nav bijis vērts. Mīlestība ir kā brīnums. Kā gaisma tumšākajā naktī, kā cerība bezizejā, 
kā karstas liesmas, pie kurām sasildīt nosalušu dvēseli. Mīlestība vienmēr būs kopā ar jums, galvenais tikai 
to nepazaudēt un atrast tai mājvietu savā sirdī.  
 
Man pašam šie svētki liekas kā jauks priekšvēstnesis pavasarim. Kā pirmā zīme jaunā gadā, ka daba sāk 
atmosties. Un pavisam drīz kokos izplauks pumpuri un saule atgriezīsies, lai ar katru dienu arvien ilgāk un 
ilgāk paliktu kopā ar mums. 
 
 
Es ceru, ka „Bubuļu Kambara” darbinieku sagādātie raksti, jūsu pašu iesūtītie sveicieni un citas jaukās 
lietas, kuras atrodamas šajā avīzes numurā, jūs iedvesmos gan dāvināt smaidu saviem draugiem, gan atrast 
sevī vēlmi doties uz Valentīna dienas balli, vai arī pavadīt šo dienu divvientulībā ar savu mīļoto cilvēku. 
Derēs jebkas, kas darīs jūs priecīgus.  
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Ļauj sev mosties līdz ar dabu. Un atver savu sirdi pasaulei, jo nekad nevar zināt, 

kura būs tā diena, kad Tavā sirdī iemājos mīlestība. ♥  

 
„Bubuļu Kambara” redaktors 

Bendžamins Vaits 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKKāāāpppēēēccc   VVVaaallleeennntttīīīnnndddiiieeennnaaa   iiirrr   

VVVaaallleeennntttīīīnnndddiiieeennnaaa???    

   

 
To, ka 14. februārī jāsvin 

sirsniņdiena, zina visi. Bet vai 

zināt arī to, kāpēc tieši 14. 

februārī un kāpēc — 

Valentīndiena? 

 

Protams, viss sākās sirmā senatnē un pie 

vainas bija viens no svētajiem — Svētais 
Valentīns, lai gan viņam pašam nav nekāda 
sakara ar šiem svētkiem. Valentīns bijis 
mācītājs, ārsts un kristiešu moceklis. Viņš 
gājis bojā Romas imperatora Klaudija 
valdīšanas laikā III gadsimtā, kad Klaudijs 
vajāja kristiešus. Esot bijis arī vēl viens cits 
Valentīns — itāļu pilsētas Terni arhibīskaps, 
kurš arī gājis bojā romiešu vainas dēļ. Daţi 
vēsturnieki gan uzskata, ka runa ir par vienu 
un to pašu cilvēku.  
Viens vai divi, bet III gadsimtā Svētā Valentīna 
nāves dienā tika rīkots jauniešu festivāls: 
meitenes meta lielā traukā glītas, smarţīgas 
vēstulītes, bet puiši tās vilka ārā kā loterijas 
biļetes, tā izvēloties sev draudzeni visam nākamajam gadam. 
 
Vēlāk šī tradīcija ar mīļotā izvēli pārvērtās par vienu no galvenajām Valentīndienas 
izklaidēm. Visi to gaidīja ar nepacietību. Taču nu aklā metode otrās pusītes meklētājus 
vairs neapmierināja, kas zina, ko tu no tā trauka vari izvilkt — ja nu trāpās kāds krokodils?! 
Tāpēc mīlētāji papūlējās jau laikus izraudzīties savus mīlas objektus. 
 
 

Svētku priekšvakarā mīlētājs klīda zem mīļotās logiem, bet meitenei rītausmā vajadzēja 

atvērt logu un saukt: «Mans Valentīn!» Pēc tam puisis drīkstēja pasniegt viņai dāvanu, kurā 
noteikti vajadzēja iekļaut simbolisko sirsniņu — Valentīndienas atklātni. Arī līdz 
mūsdienām ir saglabājusies tradīcija rakstīt aizkustinošus mīlas vārdus vai sacerēt pantus. 
Būdams ieslodzīts Tauerā, Orleānas hercogs bieţi rakstīja no cietuma savai sievai. 1415. 
gada 14. februārī viņš esot sacerējis visgarāko un visbrīnišķīgāko poēmu, un mūsdienās 
daudzi vēsturnieki tieši Orleānas hercogu uzskata par pirmās Valentīndienas kartītes  
autoru. 
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Apmēram tā viss sākās, bet, kā turpinās, to jūs tūdaļ kārtējo reizi redzēsiet paši. Latvijā 
sirsniņdienas tradīcijas sāka ieviesties drīz pēc Atmodas, un galvenokārt pie tā esot 
vainojami amerikāņi. Pretenzijas pret šo dienu ir tikai retajiem, kuri uzskata, ka mums 
pietiek pašiem savu latvisko tradīciju. Bet pārējie pretojas: būs par vienu svinamdienu (un 
tik košu un sarkanu!) vairāk. 
Tirgotāji aprēķinājuši, ka daudzās valstīs Valentīndienas suvenīru (sirsniņu formā, 
protams!) un atklātnīšu piedāvājums gandrīz pārsniedz Ziemassvētku sortimentu. Un kur 
tad vēl suvenīri, ziedi, konfektes, dzērieni, spilventiņi, sveces... 
 
 

Iemīļotākā mīlnieku nodarbe ir 

sūtīt anonīmus mīlas 
sūtījumus. Šajā dienā dāmas 
drīkstot atzīties mīlestībā 
neierobeţotam skaitam 
vīriešu, bet no vīriešiem viņas 
gaida dāvaniņas, 
uzaicinājumus pasēdēt 
divvientulībā pie svētku galda 
vai — vislabāk — mazu 
saderināšanās gredzentiņu... 
Pošoties uz randiņu šajā dienā, 
vēlams, lai dāmas tērpā būtu 
kāds rozā akcents, jo rozā ir 
Valentīndienas krāsa. Vīrietis 
uz randiņu nedrīkst ierasties 
bez ziediem. Svētku galds 
jāpārklāj ar rozā galdautu, vai 
arī vismaz kādam no ēdieniem 
jābūt rozā, piemēram, zemeņu 
saldējumam. Vīnu šajā vakarā 
dzer sarkano vai vismaz rozā. 

Tortēm un jebkuram citam konditorejas izstrādājumam jābūt ceptam sirds formu.  
Pārējās Valentīndienas tradīcijas varat mēģināt veidot paši. Iespējams, tās tiks ierakstītas 
vismaz jūsu topošās ģimenes vēsturē, bet, ja paveiksies, kļūsiet slaveni kā Orleānas 
hercogs ar savu poēmu. Mainīt šis dienas nosaukumu gan nav vērts, paliksim pie vecā zēna 
Valentīna vārda, jo viņš galu galā par to jau ir samaksājis ar savu galvu... 
 

 
   

PPPaaarrr   VVVaaallleeennntttīīīnnndddiiieeennnuuu   iiizzz   vvvēēēssstttuuurrreeesss!!!  

 
 

Svētā Valentīna dienu mēdz dēvēt par Visu mīlētāju dienu. 

  

To svin 14. februārī, tradicionāli sūtot apsveikuma kartītes — kā mīlestības vai 

pieķeršanās apliecinājumu. Apsveikuma kartītes reizēm dēvē par «Valentīniem», un tās 
visbieţāk attēlo sirdis, Amorus un citu simboliku, ko mēdz saistīt ar mīlestību. Uzskata, ka 
Svētais Valentīns ir visu mīlētāju aizbildnis jeb patrons. 
 
Ko vēl mēs zinām par Valentīna dienu? 
 
Katru februāri Svētā Valentīna dienā mīlētāji daudzās valstīs dāvina cits citam saldumus, 
ziedus un citus mīļus niekus. Kas tad ir šis noslēpumainais svētais, un kāpēc mēs vispār 
svinam šos svētkus? 
 
Valentīna dienas izcelsmes vēsture, kā arī ziņas par pašu Svēto Valentīnu ir visai 
neskaidras un neprecīzas, tomēr mēs zinām, ka šī diena apvieno gan Senās Romas, gan 
kristīgās pasaules tradīcijas. 
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Kas īsti ir Svētais Valentīns, un kāpēc viņš saistās ar šo seno, romantisko tradīciju? 

Mūsdienās Katoļu baznīca atzīst vismaz trīs svētos mocekļus, kas pazīstami ar Valentīna 
vārdu.  
 
Viena no leģendām vēsta, ka Valentīns bijis Senās Romas priesteris. Kad imperators 
Klaudijs II (m. ē. 3. gadsimts) secināja, ka neprecēti vīrieši ir labāki karotāji nekā tie, kam 
ir sieva un ģimene, viņš aizliedza jauniem, neprecētiem vīriešiem precēties. Tas taču bija 
milzīgs daudzums potenciālo karotāju! Priesteris Valentīns, kas saprata šā lēmuma 
netaisnīgumu, nepakļāvās imperatora pavēlei un turpināja slepus laulāt iemīlējušos pārus. 
Kad Valentīna nepakļaušanos atklāja, Klaudijs piesprieda viņam nāvessodu.  
Citas leģendas vēsta, ka Valentīnu sodīja par mēģinājumu sarīkot kristiešu bēgšanu no 
romiešu cietumiem. Kā zināms, savulaik Romā kristiešus neţēlīgi vajāja un spīdzināja.  
Vēl cita leģenda stāsta, ka Valentīns nosūtījis pirmo apsveikumu pats sev. Cietumā 
ieslodzītajam priesterim esot ļauts satikties ar kādu jaunu meiteni, iespējams, cietuma 
uzrauga meitu, kurā Valentīns iemīlējies. Pirms nāves Valentīns atstājis viņai vēstuli, ko 
parakstījis ar vārdiem: «Tavs Valentīns» — frāzi, kas tiek lietota kā paraksts Valentīna 
dienas apsveikumos līdz pat mūsu dienām. 
  

Kaut arī leģendas mēdz uzskatīt par neuzticamām, tās parāda priestera Valentīna 

simpātisko, varonīgo un — pats galvenais — romantisko tēlu. Tas nebūs pārsteigums, ka 
viduslaikos, īpaši Anglijā un Francijā, Valentīns kļuva par vienu no populārākajiem 
svētajiem.  
Arī domas, kāpēc Valentīna diena jāsvin 
tieši februārī, dalās — vieni vēsturnieki 
apgalvo, ka tas saistāms ar priestera 
Valentīna nāvi aptuveni mūsu ēras 270. 
gadā, citi apgalvo, ka kristīgā baznīca 
savulaik nolēmusi šos svētkus pasludināt 
tieši februārī, tā mēģinot piešķirt kristīgu 
garu pagāniskajam Lupercalia festivālam. 
  

Senajā Romā februāris bija oficiālais 

pavasara sākums, un uzskatīja, ka tas ir 
šķīstīšanās laiks. Mājās veica īpašus 
rituālus — iztīrīja putekļus un visās telpās 
izkaisīja sāli un kviešus.  
Lupercalia festivāls sākās februāra idās, 
15. februārī. Tie bija auglības un raţības 
svētki, ko svinēja par godu Faunam, Senās 
Romas zemkopības dievam, un Romas 
dibinātājiem Romulam un Remam. 
Festivāla sākumā Romas priesteru ordeņa 
«Luperci» biedri sapulcējās svētajā alā, 
kurā, kā vēstīja ticējums, vilcene jeb 
Lupa bija uzaudzinājusi Romas 
dibinātājus Romulu un Remu. Priesteri 
vispirms ziedoja kazu, kam bija 
jānodrošina raţība, un suni, kas 
simbolizēja šķīstīšanos. Tad zēni sagrieza 
upurētās kazas ādu sloksnēs, iemērca tās 
asinīs un tad viegli pātagoja ar 
asiņainajām sloksnēm gan sievietes, gan labības laukus. Romiešu sievietes neesot 
baidījušās no šīs pieskaršanās, jo tā nodrošinājusi lielāku iespējamību nākamajā gadā kļūt 
par māti. Kā vēsta leģenda, vēlāk svētku laikā visas Romas jaunavas ievietojušas zīmītes ar 
saviem vārdiem lielā urnā. Tad katrs pilsētas neprecētais vīrs izvilcis no urnas zīmīti ar 
kādas sievietes vārdu, tā izveidojot pāri nākamajam gadam. Šie nejauši izvēlētie pāri itin 
bieţi arī precējušies. 
498. gadā pāvests Gelasijs pasludināja 14. februāri par Svētā Valentīna dienu. Romiešu 
«pāru loteriju» pasludināja par nekristīgu un aizliedza ar likumu. Vēlāk, viduslaikos, 14. 
februāri uzskatīja par Putnu pārošanās dienu, tā piešķirot Valentīna dienas idejai papildu 
romantiku.  
Vecākais zināmais apsveikums Valentīna dienā eksistē vēl šodien — tā ir romantiska 
poēma, ko rakstījis Aţēnkoras kaujā gūstā kritušais un Londonas Tauerā ieslodzītais  
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Orleānas hercogs Šarls savai sievai. 1415. gadā rakstītais apsveikums pašlaik ir apskatāms 
Londonā, Britu muzejā. 
Anglijā Valentīna dienu svin kopš 17. gadsimta. 18. gadsimta vidū šī tradīcija nosūtīt 
mazas dāvaniņas vai ar roku rakstītas zīmītes strauji izplatījās starp visu kārtu mīlētājiem 
un draugiem. Gadsimta beigās ar roku rakstītās zīmītes aizstāja iespiestas kartītes — tās 
kļuva plaši pieejamas, uzlabojoties drukas tehnoloģijai. Turklāt laikmetā, kad tieša jūtu 
izpausme tika uzskatīta par nepiedienīgu, drukāta kartīte ļāva paust jūtas, nepārkāpjot 
etiķeti.  
Amerikā ar roku rakstītu «Valentīnu» sūtīšana aizsākās 18. gadsimta sākumā. Pirmās 
rūpnieciski izgatavotās Valentīna dienas kartītes Amerikā sāka tirgot Estere Houlenda 19. 
gadsimta 40. gadu vidū. 
Pēc Amerikas Savienoto Valstu Apsveikuma kartīšu asociācijas datiem, katru gadu 
Valentīna dienā romantiski noskaņoti cilvēki nosūta miljardu apsveikuma kartīšu, kas 
padara šos svētkus par otrajiem lielākajiem «kartīšu sūtīšanas» svētkiem gadā 
(Ziemassvētkos nosūta apmēram 2,6 miljardus kartīšu). Aptuveni 85% kartīšu pērk 
sievietes.  
Līdztekus Amerikas Savienotajām Valstīm šī tradīcija ir plaši izplatīta arī Kanādā, Meksikā, 
Lielbritānijā, Francijā un Austrālijā.  
 

Šie svētki vēl nav ieguvuši oficiālu statusu mūsu zemē, bet tas taču nevar kavēt Tevi 

atcerēties savus mīļos? 
 
 

 
 

Materiālus sagatavoja - Ilze Eira 
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Stāsta autore Eleonora Ridlija 

 

 

 
 

 

VVViiisssssskkkaaaiiissstttāāākkkaaaiiisss   nnnooo   vvviiisssiiieeemmm   mmmīīīlllaaasss   ssstttāāāssstttiiieeemmm    

 
Skolā ir tik daudz skolēnu. To dzīves tiek pavadītas steigā, netrūkst 
arī ienaidnieku un draugu, laimīgu notikumu un drāmu. Tas viss slīd 
garām, bet neviens īsti nezina, cik tieši skolā ir mājas elfu. Saka, ka 
„Labs mājas elfs ir tāds, kuru nemaz nemana”. Bet, ja mēs neredzētu 
arī šos divus, tad tā būtu ļoti liela nožēla. Jo nu mēs stāstīsim šo stāstu 
skumīgo: Par Romeo un Džuljetu Klumpuru un Amoru. 
 
 
 

Viss sākās šajā unikālajā vietā, ko sauc par Cūkkārpu. Tur katra diena mājas 

elfiem ir kā svētki, jo vai gan var būt lielāks gods un atbildība, kā rūpes par 
tik daudziem jaunajiem burvjiem un raganām, kas nākotnē varētu kļūt par 
profesionāliem sportistiem un ministriem. Agrs rīts, brokastu gatavošana, 
pēc tam ir pils apkārtnes uzkopšana, kamēr skolēni brokasto, lai tik neizbāztu 
degunu no Lielās zāles. Tad jau jāsāk gatavot pusdienas un launags. Bet, kad 
skolēniem mācības jau beigušās, elfi gatavo grandiozās vakariņas, bet uzreiz 
pēc tam uzkopj pilnīgi visu skolu - gan gaiteņus, gan klases (izņemot Pamesto 
klasi, un tam ir iemesls), arī koptelpas un to kamīnus. Teju cauru nakti, lai 
jau atkal celtos un gatavotu brokastis skolēniem, īpaši tolerantā un mierīgā 
mājas elfu sabiedrībā Virtuvē. 
 

Bet tikai retais zina, ka aiz mājas elfu jaukajiem smaidiem slēpjas savāda 

traģēdija. Pat tikai retais pasniedzējs zina par divām mājas elfu dzimtām, kas 
kopā ar daudzām citām mitinās šajā skolā, bet nebūt nesadzīvo mierā. Viena - 
Montekuļi ar jaunāko atvasi Klumpuru, otra Kapuletuļi ar jaunāko atvasi - 
Amoru. Noteikti, abi šie mājas elfu vārdi mums nav sveši. Ne reizi vien tie ir 
pakalpojuši skolēniem, atnesot vēl siltus gardumus no Virtuves, kādu siltāku  
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sedziņu, nododot steidzamas ziņas, lai pēcāk atkal nozustu savos darbos. Un 
tomēr, šie abi elfi naktis pavada nedaudz savādāk, nekā pārējie. Kamēr citi 
elfi, ieskaitot abas naidā esošās dzimtas, tīra skolas telpas, abi elfi - Amora un 
Klumpurs -, slepus satiekas Pamestajā klasē. Kāpēc gan citi mājas elfi izvairās 
no šīs vietas? Tāpēc, ka tieši šajā vietā aizsākās abu dzimtu naids. Jau tik sen, 
ka neviens neatminas, kāds vispār bijis iemesls. Visi mājas elfi no šīs vietas 
izvairās, it kā baidoties, ka abu dzimtu naids šajā vietā piemeklēs arī viņus, 
tāpat, ka otra dzimta te izveidojusi paslēpni, kurā atrastu naidniekus un 
sagūstītu, spīdzinot ar slinkumu. Lūk tāds ir šīs pamestās klases noslēpums. 
Vienīgā vieta, kur abi elfi patiesi varētu būt divatā. Vienīgā vieta, kur neviens 
nenāktu un nepamanītu, ka starp abiem valda mīla karsta. 

 
 

Klumpurs: Vai lūpu nav pat svētajiem un svētajām? 
 

Amora: Jā, svētceļniek, tās dotas lūgšanām. 
 

Klumpurs: Tad atļauj, man svētā izredzētā, 
Ka lūpas seko roku paraugam; 

Jel pieņem viņu karstās lūgšanas, 
Lai šaubas ticībā man pārvēršas. 

 

Līdz pat šim, abu mīlestība palikusi slepena no ikkatra, kas iedrošinātos to 

graut. Un mūsu visu rokās ir iespēja parūpēties, lai Montekuļi un Kapuletuļi 
reiz salīgtu mieru, neizlejot mājas elfu asinis. Lai Liktenis neizspēlētu ļaunu 

joku. Tāds ir šis skumīgais un skaistais stāsts: Par Klumpuru un Amoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervijas 
________________________________________________________________________________ 

 

Intervija ar astronomijas profesorēm 

Hortenziju un Henrietu Šarmē  
 

Intervijas autors: Artūrs Vārdnesis 

 

Ak, jā – Valentīndienas laiks. Tas mums visiem saistās ar ko burvīgu un 

neatvairāmu – mēs dodamies pie savā otrām pusītēm, ar iepriekš sagādātiem 
pārsteigumiem un sirsnīgi izsakām savas jūtas, domas un jaukus vārdus par šo 
otro pusīti. 
Bet jūs būtu arī pārsteigti, ko cilvēki tik nevar atcerēties no savām jaunības 
dienām, kad viņi bijuši traki un nerātni. Kā reiz tādas ir mūsu apburošās māsas, 
profesores Šarmē, kuras šogad mums pasniedz astronomijas stundas. Pateicoties 
mūsu uzticamajiem avotiem, kurus nekad, nekad nenododam, tiklīdz saņēmām 
ziņas, tā rakstījām pūci abām māsām, lai sarunātu tikšanos un aprunātos par šīm  
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atmiņām. Un kā nu reiz, es sastapu viņas pie Strūklakas, neilgu laiciņu pēc pūces 
nosūtīšanas. Un lūk ko man izdevās uzzināt: 
 

 
Artūrs: Sveicināta profesore Henrieta, profesore Hortenzija! Kā jūs šodien 
jūtaties? 
 
Henrieta: Paldies mīļo puisīt, varen labi, tikai tā sāpīte muguriņā nedaudz 
traucē. 
 
Hortenzija: Ak, es jūtos tik lieliskīgiņi. Šī skoliņa ir tik bezgala skaistiņa un 
apgaismojumiņš netraucē saskatīt zvaigznītes naktī. Ko gan vēl var vēlēties? 
 

A: Jā, piekrītu. Skola patiešām ir burvīga. Cik noprotu, jūs saņēmāt manu 
pūci sakarā ar „Bubuļu Kambari”? 
 
He: Saņēmām gan, tieši tajā laikā dzērām tējiņu ar viršu medutiņu. 
 

A: Jā, es reiz gribētu nogaršot šādu salikumu. Dzirdēju, ka ļoti laba. Kā jums 
patīk pie mums, Cūkkārpā? 
 
He: Ja neskaita to, ka astronomijas klasīte ir ļoti augstu, šī vietiņa man ļoti 
patīk. 
 

A: Nu jā, žēl, ka Astronomiju nevar apgūt tā pamatīgi nemaz neredzot īstās 
zvaigznes. Es zinu, ka noteikti tādām apburošām profesorēm kā jums abām ir 
kādas burvīgas atmiņas par jūsu Valentīndienas piedzīvojumiem. Varbūt 
padalieties ar lasītājiem? 
 
Ho: Ak, Valentīndieniņas. Bosbatonā, kad tur ar Rietiņu mācījāmies, es vienreiz 
vienā randiņā savam partnerītim uzlēju karstu tējiņu. Mēģināju to ar 
burvestībiņu iztīrīt, tā vietā, tam nabaga puisietim bikses aizdegās. Tās 
kafejnīciņas īpašniece, pie kuras bijām rezervējuši galdiņu diviem, bija makten 
neapmierināta, jo mans puisietis aizbiedēja visus amoriņus, kas traki klepodami, 
teica, ka tādā vietā, kur viss deg pa labi un kreisi (kā izrādās, citam pārītim bija 
gadījies līdzīgi), nemaz nevar strādāt, kur nu arfiņas spēlēt. Tas laikam ir manas 
bērnībiņas spoţākais notikumiņš. 
 
Vēl reizīte, dikti sen, kad es ar māsiņu ceļojām apkārt, apmetāmies kādā Āfrikas 
ciematiņā. Kā izrādās, arī vietējie svinēja šos svētkiņus, tik tur stāsts bijis 
savādāks. Kā izrādās, vienā vakarā Rietiņa tikusi pie vīra, jo neapzināti 
izpildījusi laulību zvērestiņu. To es noskaidroju tik pēc tā, kad ieminējos par to 
kādam gidam. Vēl joprojām nebiju to atzinusi skaļi. *pašķielē uz māsu* Rietiņ, tu 
zini, ka tu esi precējusies ar afrikāņu nēģeri? 
 
He: Ar afrikāņu nēģeri? Ak, Tenzijiņ, tev nu gan ir atmiņa. Es pati neko tādu gan 
neatceros, lai gan varbūt netieši ar šo gadījumiņu neliela doma par jauno 
atklājumu man ir – tātadiņās, ceļojums uz Āfriku, kārtējie jaunības (vai varbūt 
nedaudz vairāk) gadiņi, neapdomības un muļķības laiks, cik es pašlaik redzu. Tā 
varētu pat būt. Bet laulības līgums, vai tik es nebiju kādu glāzīti tajos svētkos 
paņēmusi? Vai, man dieniņ! Tagad tik būtu jāskatās, kas tad ar manu vīrišķi ir 
noticis, bet nēģeris! Vai tik ne berbers vai madagaskarietis, ko? Tas ko es 
šaidieniņās par savu jaunībiņu uzzinu ir kaut kas... ironisks. Ko tik vienā vakariņā 
nepaspēs izdarīt! 
 
Tavs jautājums, mīļo puisīt, man atgādināja mūsu jaunībiņu – tie tik bija roţu 
laiciņi. Mēs bijām tik skaistas, varējām savaldzināt ikvienu puisieti, tātad savos 
jaunības gados Valentīndiena netika pavadīta bez pārinieka. Visjaukāk, protams,  
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ir tad, kad puisietis atnāk ar lielu roţu buķeti un saldumu kastīti un tad var iet 
pastaigāties gan jūras krastu... jā, tā mums reiz bija, tiesa gan, pēdējā laikā 
šādas romantiskas izdarības vairs netiek piedzīvotas, bet tā bija, jā. 
 

A: Cik romantiski! Varbūt pats varēšu aizgūt kādu ideju. Varbūt bija kāds, 
viens, tāds īpašs, kur kāds no jūsu pielūdzējiem sagādāja jums milzīgu 
pārsteigumu, par kādu jūs savā mūžā nekad nebūtu sapņojusi, mis Henriet, 
mis Hortenzija? 
 
Ho: Hmmm... varen āķīgs jautājumiņš. Ļoti daudz puisiešus dzīvē esmu satikusi, 
droši vien daļiņu pat vairs neatminos, bet, laikam viens tāds ir gan. Tas gan 
nebija uz Valentīndieniņu, bet gan vasariņā. 
 
Kad es ar Rietiņu strādājām par oficiantītēm kafejnīciņā, kuras nosaukumiņu 
vairs neatceros, bija viens tāds koķets vīrietītis, kas ļoti bieţi kaut ko pasūtīja 
un ik reizi, kā prasīju, ko viņš pasūtīs, miedza man ar savu aci. Nepagāja ne 
divas dienas, kad man viņa adresīte ķešā un dodos pie viņa. Zvanu pie mājas 
durtiņām, tās vaļā. Ieeju iekšā, skatos, svecītes pa visu telpu, pa zemi kaisītas 
roţu ziedlapiņas, veidojot taciņu uz citu telpu, uz kuru arī gāju. Ieeju, redzu, 
šams pats klients, vārdā viņš bija Ţaks, guļ uz grīdas, pilnīgi pliks, tik noklājies 
ar daţādām kūciņām un citiem nieciņiem. To, kas notika pārējā vakariņa laikā, 
gan noklusēšu, bet samaitātā jaunatnīte jau tāpat sapratīs. 
 
He: Ak, nu ja man dotu laiciņu nelielām pārdomām... manas atmiņas sniedzas 
deviņdesmit sešu gadu tālā pagātnē, atmiņa jau arī vairs nav tik laba. Ak, jā, 
tomēr ir viens gadījums. Patiesībā ir vairāki, bet viens ir visspilgtākais. Es vairs 
tad nebija divdesmitgadīgā drostaliņa, biju apdomīgāka un reālistiskāka, kā tajā 
laikā, un nu nācās satikt kādu dţentlmeni. Viņš mani pārsteidza, kas tajos laikos 
bija patiešām liels retums – šāda veida lietas. Un nē, tās nebija vairs nekādas 
dţinsu bikses, pat ar apģērbu vai pirktām lietām saistīts ne. Es pirmo reizi tiku 
lidojusi bez slotas. Tas vientiešu aparāts, līdzīgs putnam, toreiz mūs veda 
saulrietā pāri lauku ainavām, pļavām, ūdeņiem un es redzēju tik daudz visādu 
lietu! Es sajutos brīva. Nekam nepiesaistīta un pirmo reizi patiesi dzīva. Tas bija 
kā sajust savās plaukstās mirdzam zvaigzni. 
 

A: Cik burvīgi! Paldies par jūsu romantiskajiem stāstiem. Tie tik tiešām ir 
spilgti un noteikti priecēs, kā arī liks aizsapņoties mūsu mīlniekiem, kas lasa 
mūsu avīzi. Varbūt kāds novēlējums avīzei vai arī tās lasītājiem? 
 
He: Katram reiz pienāks diena, kad tā sirds vietiņa niezēs – ļaujies sajūtai un 
neapstādini to. Mīlestību izbaudīt ir vērts. 
 
Ho: Paldies arī tev, Albertiņ! (viņai ir slikta atmiņa, tāpēc vārdu jaukšana ir 
apzināta) 
 
Es novēlu visiem skolēniņiem reiz atrast savu otru pusīti, kas ne tikai raustīs aiz 
bizītēm vai aiz ausīm, bet arī nebaidīsies pateikt tos trīs skaistos vārdus, kurus 
visi vēlamies dzirdēt, bet arī pierādīs, ka tas ir tiesa, ko tie saka. Lai Jums 
visiem skaista Valentīndieniņa. 
 
A: *Atver muti, lai ko teiktu attiecībā uz sajaukto vārdu, bet tad aizver, pieceļas 
un dodas prom.* 

 
 
Nu, lūk, tādas ir bijušas mūsu profesores un kas zina – varbūt 
mēs tik tiešām varam iemācīties kaut ko no cilvēkiem, kas jau 

sākuši dzīvot pirms mums. Tā jau skan teiciens: neskati burvi 

pēc viņa smailcepures.  
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Intervija ar Elšpūša nama spoku 

Staburadzi  
 

Intervijas autore: Ilze Eira 

 

 
- Labdien, Staburadzes kundze, kā jūs šodien pavadījāt savu dienu?  
 
- Šī diena ir ļoti pasakaina un skaista, un es jūtos tik sk... brīnišķīgi, paldies! 
 

- Cik saprotu, Jūs saņēmāt balto polārpūci sakarā ar "Bubuļu kambari"?  
 
- Jā, no sākuma es domāju, ka tādu polārskaistuli būs atsūtījusi Smeldzītes 
kundze no Burvestību Ministrijas Skumstošo un Sērojošo Atraitņu Atbalsta 
biedrības nodaļas vai mans jaunais pielūdzējs no Cūkmiestiņa, bet kā izrādījās, 
tā bijusi Romānovas jaunkundzes izvēle! *ļoti izbrīnīta iepleš acis* 
 

- Redziet, esam saņēmuši daudz skolnieku vēstules, kas vēlas uzzināt vairāk 
par Jums.  
 
- Tā?... Tas nudien ir ļoti mīļi no jūsu puses! *staro* 
 

-  Vai pastāstīsiet lūdzu nedaudz par sevi?  
 
- Nu, ko nu es... *kautrīgi nolaiţ acis* 
Vienkārša mājsaimniece no klusa 
ciematiņa, kas atrodas tālu no šejienes 
un dziļos laukos... Piedzimu, uzaugu, 
samācījos, sasapņojos par skaistām 
vīteņiem apaugušām muiţām, dārziem 
un kleitām, kas man, lielai pilsētas 
dāmai un hercoga Villiama sievai, 
piederētu, un kā jau parasti tas notiek 
ar meitenēm laukos, manu sirdi 
sagūstīja jauns, neredzēti skaists puisis 
no kādas citas pilsētas! *sajūsmā paceļ 
balsi* Turklāt burvju! *aizmiedz acis* 
Protama lieta un kā tad citādi – es 
viņam aizbraucu līdzi!  
Mēs iekārtojāmies uz dzīvi 
Badlejbabertonā – visu herbologu un 
ornitologu sapnis! – un uzcēlām māju ar 
plašu dārzu un dīķi – tieši tādu dārzu ar 
efeju lapeni un roţu dzīvţogu, kādu es 
biju vēlējusies visu savu mūţu! 
Mēs bijām ļoti laimīgs un kaislīgs 
laulātais pāris, kam nerūpēja ne darbs, 
ne nauda, un savā laimē bijām pavisam 
aizmirsuši par visu sev apkārt! Uh, un 
kādi mēs bijām mīlnieki!!! *Staburadze  
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satraukti nogroza galvu un izdveš patiesi svētlaimīgu nopūtu* Es zinu, ka tas tev 
varbūt izklausīsies jocīgi un arī nav iespējams, bet man pat tauriņi sāk lidot 
vēderā, tos brīţus atceroties vien! 
Taču vislielākā dāvana, ko dzīve man bija dāvājusi, bija četri brīnišķīgi, gudri un 
skaisti bērni... Mans vīrs bija ļoti rūpīgs un nekad neaizmirsa mani aplidot, pat 
ja kopš mūsu pirmās kāzu nakts bija pagājuši jau daudzi, Ēriks katru rītu pirms 
darba blakus gultai manā pusē nolika svaigu tikko noplūktu rozi un kartīti ar 
mīļiem, sirsnīgiem vārdiem... *vaigos iesitas sārts mirdzums* Taču, ai!, savus 
bērnus es mīlēju un mīlu vēl vairāk par visu pasaulē! Mani vislaimīgākie brīţi bija 
vakaros, kad iespraucos pie viņiem guļamistabā un bērni lūdza man atvērt  
pasaku grāmatu un lasīt skaļā balsī Trušu babiņu un klukstošo celmu...  
Bet nu – tagadiņ esmu še kopā ar tevi un taviem torņa biedriem, ieskaitot, 
protams, visus pārējos jaukos skolas iemītniekus. Paldies Anastasijai, kas mani 
pieņēma un atļāva šeit palikt, lai es būtu pietiekami tālu no mana nelaimīgā 
dīķa, vīra, mīļās mājas un nebiedētu savus bērnus... *nopūta* 
 

- Vai Jums nepietrūkst vīra un bērnu? Neesat domājusi atgriezties pie 
viņiem?  
 
- Kā nu ne! Man ļoti, ļoti, ļoti, ļoti viņu pietrūkst! Brīţiem pat domāju, kaut es 
būtu izvēlējusies palikt zem zemes un nedzīvot domājoša blandoņas spoka ādā, 
mokoties sirdssāpēs par aizgājušo un maniem mīļajiem bērniem, kas manis dēļ 
kļuvuši par gandrīz bāreņiem un nesaņem pilnvērtīgu uzturu! *paslēp seju 
plaukstās un sāk izteiksmīgi un skaļi raudāt* 
Un... un!... Kā gan es varētu atgriezties pie viņiem tādā izskatā un teikt, ka 
esmu viņu māte, kurai mugurā nav pat apakškrekla un nevar 
apskaut viņus kā nākas! Īsts kauna traips, ne mājasmāte! *susina 
acis ar niedru pakulu, ko norāvusi no sava ķermeņa aizsega* 
 

- Jums vienmēr uz pleca ir skaists balts balodis, kā viņu sauc 
un kā Jūs viņu ieguvāt?  
 
- Ak, mana baltā dūjiņa Zvī?... *sāk meklēt pa niedrāju pie savām 
krūtīm* Manu dziesmu pavadoni, skaisto dūdotājiņu... Nu, viņš tagad laikam būs 
aizsnaudies, bet tas nekas. Pastāstīšu to, ka viņš jau bija kopā ar mani, kopš 
kļuvu par rēgu *manāmi noskurinās, izsakot šo vārdu*, taču uzreiz jau to 
neatklāju. Pirmo reizi es viņu sadzirdēju šeit skolā, kad pēkšņi neznokurienes 
iedūdojās kāda skaista balss. Kādu laiku es domāju, ka tas droši vien ir kāds 
balodītis, kas dzīvo Elšpūša tornī, taču pagāja brīdis, kamēr sapratu, ka tā balss 
nāk no... no manām puķēm!... Es kārtīgi atšķīru lapu pēc lapas, stiebriņu pēc 
stiebriņa, līdz atradu veselu baloţu perēkli ar vairākām saspiestām olu 
čaumalām, ko būšu paņēmusi līdzi aizkapa dzīvē! Par laimi, viņa brālīši un 
māsiņas acīmredzot jau bija izlidojuši no ligzdas, pirms es iekritu tajā 
nelaimīgajā dīķī. Tā nu es viņu nosaucu par Zvī un ceru, ka viņš vēl kādu laiciņu 
padzīvos manā azotē, lai izklaidētu mani ar savām skaistajām putna 
melodijām...  
 

- Kā Jums Cūkkārpa, vai tā ir daudz mainījusies, kad Jūs šeit mācījāties? 
 
- Ne par matu! Cūkkārpa kā bijusi, tā palikusi noslēpumaina skola un pilna 
visādu pārsteigumu, mīļumu un šausmiņu! Un ar katru gadu uzrodas arvien 
vairāk un vairāk daţādu interesantu, jauku personību un milzum daudz mīļu 
bērnu! Protams, savus bērnus es vienmēr mīlēšu un vairāk par visiem, pat 
savu nabaga vīriņu, bet pirmziemnieki un elšpūši šeit ir mani visatsaucīgākie 
un mīļākie draugi, ko vien varu vēlēties šajā dzīvē, kas man dota! Vēlu 
viņiem visu visu visu to labāko un galvenais – nebaidīties, nekautrēties un 
nebēgt no savām jūtām, bet skaļi atklāt tās un ļauties tai dīvainajai 

kņudošajai sajūtai krūtīs, ko sauc par Mīlestību! 
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Valentīndienas ticējumi 
________________________________________________________________________________ 

 

   

TTTrrraaadddiiiccciiiooonnnāāāllliiieee   tttiiicccēēējjjuuummmiii  

 
Sagatavoja: Ilze Eira 
 

Pirms vairākiem gadsimtiem Anglijā plaši izplatīta tradīcija 

bērniem bija Valentīna dienas rītā pārģērbties par pieaugušiem 

un iet no mājas uz māju, dziedot dažādas dziesmas un modinot 

cilvēkus. 

  

 
Pastāv ticējums, ka, Valentīna dienā nopūšot noziedējušas pienenes pūkas un pēc tam 
saskaitot nenopūstās, var uzzināt, cik bērnu būs dzīves laikā. 
  
Viduslaikos daudzās apdzīvotās vietās bija tradīcija rīkot izlozi, lai noskaidrotu savu 
izredzēto. Šim nolūkam lozes ar attiecīgās pilsētas vai ciemata jauniešu vārdiem tika 
savāktas īpašās bļodās, no kurām vēlāk izlozes kārtībā vilka pretējā dzimuma 
pārstāvju vārdus. Izvilktais sava izredzētā vārds bija jāpiesprauţ pie piedurknes un 
jāvalkā nedēļu. 
  
Daţās valstīs jauna sieviete kā dāvanu no vīrieša Valentīna dienā var saņemt kādu 
apģērba gabalu. Pastāv ticējums: ja viņa patur šo dāvanu, tad vēlāk apprecēsies ar tās 
dāvinātāju. 
 
Agrāk ļaudis ticēja: ja sieviete Valentīna dienā redz pār galvu pārlidojam 
sarkankrūtīti, viņa apprecēsies ar jūrnieku. Ja viņa redz zvirbuli, tad apprecēsies ar 
nabadzīgu vīru un būs ļoti laimīga. Savukārt, ja sieviete Valentīna dienā ierauga zelta 
monētu, viņa apprecēsies ar miljonāru. 
Daţās valstīs tic, ka nākamo bērnu skaitu var uzzināt arī tad, ja Valentīna dienā 
pārgrieţ uz pusēm ābolu un saskaita, cik tajā sēkliņu. 
Velsā bija paraţa grebt koka karotes un pasniegt tās kā dāvanas 14. februārī. 
Izplatītākie greznojumi uz grebtajām karotēm bija sirsniņas, atslēgas un atslēgas 

caurumi. Šo greznojumu nozīme bija: «Atslēdz manu sirdi!»  

 

 

_____________________________________ 

 

   
_____________________________________ 
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CCCūūūkkkkkkāāārrrpppaaasss   tttiiicccēēējjjuuummmiii 
 

Sagatavoja: Lote Vilksa 

 

 
 

 

 Ja Valentīna dienu sagaidīsiet divatā un Rietumu tornī, tad uz 

Ziemassvētkiem būsiet jau trijatā. 

 

 Valentīna dienā jābūt mugurā kaut kam sārtā krāsā, tad mīlestība 

nepaies garām. 

 

 Ja Valentīna dienā dzer ķirbju sulu, tad mīlestība var izčibēt, bet ja 

dzer dzērveņu sulu, tad mīlestības liesma iedegsies vēl karstāk. 

 

 Lai Valentīna dienas rītā pamostos blakus mīļajam Valentīnam, tad 

iepriekšējā vakarā jāiet gulēt vienā gultā. 

 

 Valentīna dienā meitenēm jākrāso asinssarkanas lūpas, tad prof. 

Čermosfords par tām visu gadu neaizmirsīs. 

 

 Valentīna dienā nedrīkst ēst ne zirņus, ne pupas – tad visu gadu būs 

jābimbā. 

 

 Valentīna dienā seja jāmazgā ar siltu ūdeni, tad visu gadu no tās 

izstarosies mīļums un labestība, ja mazgāsi ar aukstu, tad visu gadu 

staigāsi ar „aukstu” ģīmi. 

 

 Lai Valentīna dienā būtu lielāka drosme atzīties mīlestībā, jādzer 

belladonnas sīrups. 
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 Ja Valentīna dienā gribi bučoties, nedrīkst ēst sīpolus un ķiplokus, jo 

tie aizbaida ne tikai ļaunos garus, bet šajā dienā arī Valentīnu. 

 

 Puišiem Valentīna dienā vajag nepareizi sapogāt kreklu - kura 

meitene pirmā ieraudzīs un izlabos šo kļūdu, tā būs īstā! 

 

 Ja Valentīna dienā ir liels vējš, tad šogad spokiem gaidāma liela 

mīlestība. 

 

 Ja Valentīna dienā caur mākoņiem spīd saule, tad pie Aizliegtā meža 

varot ieraudzīt Admirāļa Benbova kuģi. 

 

 Ja Valentīna dienā Paprikam jau sācies ‘runču laiks’, tad šogad 

Cūkkārpā gaidāmas kāzas. 

 

 Ja Valentīna dienā negaidot noskūpstīsi Čermosforda jaunskungu, 

tad visticamāk viņš ar jums nekad vairs mīlestībā nedalīsies. 

 

 Ja Valentīna dienā izceļas tracis pūču tornī, tad drīz mīļotais dos ziņu 

par sevi. 

 

 Ja Valentīna dienā mīļotais nav ar tevi, tad pirms gulēt iešanas vajag 

paņemt viņa/-as fotogrāfiju, 10 reizes sabučot to un nolikt zem 

spilvena, tad mīļotais parādīsies sapnī. 

 

 Kas Valentīna dienā visu dienu bučojas, tas ātri vien saķer pūķbakas 

un nokļūst slimnīcas spārnā. 

 

 Ja Valentīna dienā esi saslimusi, tad noteikti vajag pietēlot vēl, tad dr. 

Deksters, par tevi rūpējoties, tevī iemīlēsies. 

 

 Valentīna dienā vajag mīļotajai meitenei dziedāt serenādi zem torņa 

logiem, tad tu iekarosi gan meitenes, gan torņa vecākā labvēlību. 

 

 Ja gribi iepatikties Romānovas jaunkundzei, tad Valentīna dienā 

uzdāvini viņai labāk šokolādi, nevis mandragoras. 

 

 Ja gribi iepatikties prof. Čermosfordam, tad Valentīna dienā nedāvini 

viņam neko, pat ne puķes, bet ja gribi pretēju efektu, tad uzdāvini 

tieši puķes. 

 

 Ja gribi mīļoto Valentīna dienā apburt ar vārdiem, tad cītīgāk 

apmeklē burvestību nodarbības, bet ja tici, ka mīlestība iet caur 

vēderu, tad taujā Mikai Andresonei īpašo cepumiņu receptes. 
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 Ja Valentīna dienas rītā tev nav ziedu ko dāvināt mīļotajai, tad dodies 

uz siltumnīcām, kur Mazzālītes jaunkundze noteikti tos jau būs 

sarūpējusi.  

 

 Ja Valentīna dienu vēlies pavadīt viens, tad neej ārā no torņa 

guļamistabas un arī iekšā nevienu nelaid. 

 

 Jo agrāk Valentīna dienas rītā Ridlijas jaunkundze piecelsies, jo 

vairāk puišu pēcāk ar salauztām sirdīm staigās. 

 

 Ja Valentīna dienā nostājas pie Lielās zāles durvīm un bez skūpsta 

nelaiž nevienu iekšā, var ātri atrauties pa zobiem.  
 

 

 

 
 

Pirmā maģiskā palīdzība mīlestības upuriem 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Piedāvā Aludra de Mairāna 

 

 

Gliemežvāka pievilcības burvestība 

 
Materiāli: oranža svece, gliemežvāks, malts kanēlis, bļodiņa un ēdamkarote 
izžāvētu un sadrupinātu sarkanu rožlapiņu 
 
Aizdedzini oranžo sveci, paņem gliemežvāku un trīs reizes to izlaid caur liesmu. 
To darot, katru reizi saki: Ar triju spēku lai notiek tā! 
Ņem sauju kanēļa, liec bļodiņā un samaisi ar rožu ziedlapiņām. 
Kaisi maisījumu uz gliemežvāka iztēlojoties, ka esi pievilcīga/-gs daudz un 
dažādiem cilvēkiem. 
Ar pārējo taisi vannu un mazgājies tajā. 
Gliemežvāku nēsā sev līdzi visu laiku. 
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Ko nozīmē ziedi? 
Nespēj izlemt, kādus ziedus dāvāt savai mīļotajai? 
Kāds tev ir uzdāvinājis ziedus, bet nesaproti, ko viņš ar to domājis? 

 
 
Sagatavoja Ilze Eira 

 
Lazdas zars — «Es esmu apburts.»  
Puķzirnīša zieds — «Es aizeju.»  
Salmi, salauzti — «Es Tev nepiekrītu.»  
Trīsene — «Vēlos nedaudz paaģitēt.»  
Auzu vārpa — «Jūtos nedaudz spocīgi.» 
Sakaltušas lapas — «Esmu bēdīgs...»  
Āboliņš, četrlapu — «Esi mana!»  
Āboliņš, balts — «Padomā par mani!»  
Cinnija — «Es domāju par Tevi, kamēr Tevis nav.»  
Magone, dzeltena — «Lai Tev bagātība un laime.»  
Magone, sarkana — «Esmu mierīgs un laimīgs.»  
Petūnija — «Tava klātbūtne mani mierina.»  
Peonija — «Gribu ar Tevi laimīgi apprecēties.»  
Palmas zars — «Tu mana veiksme un uzvara.»  
Orhideja — «Tu mana mīla, skaistums.»  
Maijpuķīte — «Man nekas bez Tevis nav vajadzīgs.»  
Lilija, dzeltena — «Esmu Tev pateicīgs.»  
Lilija, balta — «Būt ar Tevi ir kā paradīzē.»  
Īriss — «Tava draudzība man nozīmē tik daudz.»  
Hiacinte — «Es atvainojos Tev, piedod, lūdzu!»  
Virši — «Pielūdzu, pielūdzu, pielūdzu...»  
Gloksīnija — «Mīlestība no pirmā acu uzmetiena.»  
Gladiola — «Lūdzu, ļauj man nedaudz atpūsties no Tevis.»  
Ģerānija — «Es esmu nedaudz dumjš, bet...»  
Gardēnija — «Tu esi mana visslepenākā mīla.»  
Forsītija — «Es gaidu Tevi.»  
Krizantēma, sarkana — «Tu esi vislabākais draugs.»  
Kamēlija, sarkana — «Tu esi liesma manā sirdī.»  
Kamēlija, rozā — «Es ilgojos pēc Tevis.»  
Kamēlija, balta — «Tu esi dievīgs(-a).»  
Kaktuss — «Man ir liela izturība un pacietība.»  
Ziedu pulkstenītis — «Esmu gatavs(-a) būt pazemīgs(-a).»  
Acālija — «Rūpējies par sevi — manis dēļ.»  
Ambrozija — «Mūsu mīla ir abpusēja.»  
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Vijolīte — «Tas ir tikai modernisms un vienkāršība.»  
Vībotne — «Es piepildīšu Tavas vēlēšanās.»  
Tulpe — «Tu esi perfekts mīlnieks.»  
Rozes pumpurs — «Mums ir jaunība un skaistums.»  
Roze, balta + sarkana — «Esam vienoti un saderam kopā.»  
Roze, sarkana — «Mīlu un pielūdzu.»  
Roze, balta — «Es zinu, kas ir šarms un nevainība.»  
Roze, rozā — «Laime ir perfekta.»  
Prīmula — «Mana mīla ir tikko radusies.»  
Gaiļpieši — «Mana sirds ir atvērta.»  
Jasmīns, dzeltens — «Es kautrējos.»  
Jasmīns, balts — «Laipnība un pievilcība.»  
Narcise, dzeltena — «Kad Tu esi ar mani, vienmēr spīd saule.»  
Margrietiņa — «Nevainība un maigums.»  
Krizantēma, balta — «Saku patiesību.»  
Krizantēma, sarkana — «Es vienkārši Tevi mīlu.»  
Neļķe, raiba — «Piedod, bet es nevaru būt ar Tevi.»  
Neļķe, dzeltena — «Tev ir izdevies mani apbēdināt.»  
Neļķe, balta — «Es mīlu Tevi kvēli un nekad neaizmirsīšu.»  
Neļķe, sarkana — «Es Tevi pielūdzu, un mana sirds alkst pēc Tevis.»  
Begonija — «Man ir kaprīzs raksturs.»  
Astere — «Mīlas talismans un izsmalcinātība.»  
Neaizmirstule — «Patiesa mīla.»  
Paparde — «Esi mans patvērums.»  
Pienene — «Es paļaujos uz Tevi.»  
Amarillis — «Es lepojos.»  
Krokuss — «Esmu pacilāts(-a).»  
Frēzija — «Es Tev ticu.»  
Ceriņi — «Skaistums, un viss...»  
Samtene — «Esmu greizsirdīgs.»  
Persika zieds — «Sagūsti mani.»  
Salmi — «Es Tev piekrītu.»  
Vībotne — «Lūdz par mani.» 

 

 
 

Mīli dažādās valodās!!!  
Jeb uzraksti savai mīļotajai/-am mīlestības vēstuli vjetnamiešu valodā! 

 
 
Sagatavoja Ilze Eira 

 

Angļu: I love you  
Arābu (sieviete vīrietim): Ana behibak  
Albāņu: Te dua  
Arābu (vīrietis sievietei): Ana behibek  
Armēņu: Yes kez si'rumem  
Čečenu: Ne mohotatse  
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Ebreju (vīrietis sievietei): Ani ohev otah  
Ebreju (sieviete vīrietim): Ani ohev et otha  
Etiopiešu: Afgreki'  
Franču: Je t'aime  
Gēlu: Ta gra agam ort  
Grieķu: S' ayapo  
Havajiešu: Aloha wau ia oi  
Holandiešu: Ik houd van jou  
Houpi: Nu' umi unangwa'ta  
Itāliešu: Ti amo  
Īru: Taim i' ngra leat  
Japāņu: Kimi o ai shiteru  
Jidiša: Ikh hob dikh lib  
Katalāņu: T'estimo  
Khmeru: Kh_nhaum soro_lahn nhee_ah  
Korejiešu: Dangsinul saranghee yo  
Kreoliešu: Mi aime jou  
Ķīniešu: Wo ie ni  
Latīņu: Te amo  
Libāņu: Bahibak  
Lietuviešu: Tave myliu  
Marokāņu: Kanbhik  
Navaho: Ayor anosh'ni  
Poļu: Kocham cie  
Portugāļu: Amo  
Spāņu: Te quiero  
Turku: Seni seviyorum  
Ungāru: Szeretlek  
Vācu: Ich liebe dich  
Vjetnamiešu (vīrietis sievietei): Anh ye^u em  
Vjetnamiešu (sieviete vīrietim): Em ye^u anh  
Zviedru: Jag älskar dig  

Malaju: Saya sayang awak.  
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Receptes 
________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Mango - zemeņu muss 

 
 
1 mango,  
5-6 lielas, svaigas zemenes,  
2 tējkarotes cukura,  
1 ēdamkarote salda krējuma,  
putukrējums. 
 
Mango nomizo, sagrieţ gabaliņos un samiksē. Zemenes arī samiksē un 
pievieno mango. Samaisa, pievienojot cukuru un ēdamkaroti salda krējuma, 
lai masa kļūst viendabīga. Liek musu ledusskapī, lai atdziest.  
Pirms pasniegšanas dekorē ar putukrējumu. 
Dzēriens: baltvīns vai glāze mīlestības dzēriena "AQUA AMORE". 
 

 
 
 
 

Plūmītes šokolādes vakarsvārkos 

 
500g plūmju, 
150g mandeļu, 
2 piena šokolādes tafelītes, 
1/2gl. salda krējuma. 
 
Plūmes pārgrieţ uz pusēm, izņem kauliņus. Mandeles apcep, 
noloba. Šokolādes tāfelītes izkausē karstā ūdens peldē. Plūmes 
vienu pēc otras iemērc karstā šokolādē, tad uz tām kauliņa vietā 
liek mandeles. Noliek, lai šokolāde sacietē.  
Pasniedz pie dzirkstošā šampanieša vai ābolu vīna.  
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Grēcīgie kumosiņi 
 
1 iepakojums kamambēra 
siera, 
250ml gaišā alus, 
250g miltu, 
3 olu baltumi, 
3 ēdamkarotes eļļas, 
sāls, pipari pēc garšas, 
ievārījums. 
 
Alu, miltus, olbaltumus, sāli samaisa mikserī, uzmanoties, lai mīkla nekļūst 
pārāk bieza.  
Siera gabaliņus mērc mīklā un cep dziļā eļļas peldē. 
Grēcīgos kumosiņus pasniedz ar ievārījumu un burvju mīlestības dzērienu 
no orhidejām un kazas piena. 
 

Sagatavoja: Aludra de Mairāna 

 

 

Mīlas dzērieni un uzkodas 
 

 
 

Mīlas cepumi "NOX AMOR" 

(alķīmiķu recepte) 

 
Mīklai:  
- Milti, 1/2 glāzes  
- Sviests, 20g 
- Cukurs, 2 ēdk 
- Piens, 3 ēdk 
 
Pildījumam:  
- medus, 1 ēdk 
- Kanēlis, 1 šķipsna 
- var pievienot AQUA AMORE gatavošanas gaitā lina drāniņā palikušo masu 
(Foetus Nox)  
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Pagatavo mīklu un kādu laiciņu atstāj ievilkties. Pildījumam sajauc otrā 
stabiņā atrodošās sastāvdaļas. No mīklas gatavo sirds veida cepumus, kurus 
piepilda ar sagatavoto pildījumu. Cep vidēji siltā krāsnī līdz tie sāk 
krāsoties gaiši brūni.  
 
Pielietošanas veids: 
Dod šos cepumus savam iemīļotam/ai, nesakot ar kādu nodomu tie 
gatavoti, tad viņš/a tevi iemīlēs no visas sirds un būs uzticīgs/a līdz mūţa 
galam. 
 
 

 
 
 
 

Šokolādes mīlas lodītes 

 
90g šokolādes 
30g brūnā cukura 
90g medus 
220-250g miltu 
šķipsniņa rīvēta muskatrieksta 
šķipsniņa kanēļa 
1tējk (5ml) malta ingvera 
1tējk (5ml) dzeramās sodas 
1ēdk (15ml) silta ūdens 
15g sakapāta vai iecukurota ingvera 
15g sasmalcinātu ciedru riekstu 
 
Ielieciet katliņā šokolādi, brūno cukuru un medu, un karsējiet uz lēnas 
uguns, līdz saturs būs izkusis.  
Tad ieberiet bļodā miltus, pievienojiet muskatriekstu, kanēli un malto 
ingveru. Pievienojiet ar siltu ūdeni sajauktu sodu, kausētās šokolādes 
maisījumu, ingvera gabaliņus un ciedru riekstus.  
- Labi samaisiet un izveidojiet aptuveni 24 mazas lodītes.  
Lieciet uz ietaukotas pannas, atstājot vietu, kur tām izplesties. Cepiet 
180°C temperatūrā 15 minūtes.  
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Mīlestības dzēriens "AQUA 

AMORE"  

(alķīmiķu recepte) 

 
- Avota ūdens, 1/2 glāze  
- Aqua vitae (degvīns), 1/2 glāze  
- Ambrosia (domāts medus), 2 tēj. k.  
- Folium Menthae Piperitae (piparmētru lapas), 3 šķipsnas  
- 13 zāļu pulveris (13 ārstniecisko zāļu sajaukums), 2 šķipsniņas  
- Muristic Tragrans (muskatrieksts), 1 šķipsniņa  
- Ābols, 1 gab.  
 
Uz maza uguns vāra avota ūdeni līdz tas sāk tvaikot. Pieber Folium Menthae 
Piperitae, 13 zāļu pulveri un Muristic Tragrans. Turpina vārīt līdz ūdens 
krāsojas brūni zaļā krasā. Atdzesē un izkāš, šķidro daļu lej atpakaļ un 
turpina vārīt. Uzkarsē Ambrosia un ļauj tam aizdegties. Degošo Ambrosia 
iemaisa novārījumā un turpina vārīt, intensīvi maisot līdz tas kļūst 
viendabīgs. Sarīvē ābolu un pievieno novārījumam. Aizdedzina Aqua vitae 
un vienmērīgi izliet pa novārījuma virsu, pēc tam to iemaisīt novārījumā, 
līdz tas pārstāj degt. Novārījumu nokāst caur tīru lina drāniņu un ieliet 
stikla pudelē Pudeli noslēgt ar korķa koka aizbāzni, kas pirms tam 
izpeldināts izkausētā vaskā un pār to pārliet vasku. Dzēriens savu spēku 
iegūst 13 dienu laikā, kas laika gaitā arī pieaug. Bet dzērienu var lietot arī 
tūlīt. Lina drāniņā palikušo (Foetus Nox) var saglabāt un izmantot mīlas 
cepumu "NOX AMOR" pagatavošanā.  
 
 
 

Mīlas eliksīrs (pēc druīdu receptes) 

 
- Prīmulas (plūktas pirms jauna 
mēness), 3 ziedi  
- Verbenas, 5 augi  
- Mellenes, viena mētra ar ogām  
- Sūnas, 1 gabaliņš (2X3cm)  
- Kvieši, 8 vārpas  
- Āboliņš, (sārtais) 4 augi  
- Medus, 1 ēd. k.  
- Ūdens, 1 glāze  
 

 
Uz uguns katlā uzvāra ūdeni un pievieno pārējos komponentus, papildus 
silda to ar savu elpu (burvestību var veikt tikai nevainīgi cilvēki!!!) līdz tas 
sāk vārīties. Dzēriens ir ļoti spēcīgs, pietiek iedzert tikai pāris lāsītes, lai 
iekvēlotos mīlas jūtas pret to, kas šo dzērienu pasniedza.  

 
Pielietošanas veids 
Piepilināt pāris lāsītes pie dzeramā tam/tai, ko vēlas pieburt, un iedot 
iedzert tā, lai viņš/a to nezinātu. 
 
 

No skolas bibliotēkas plauktiem 
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Īpašais piedāvājums! 
_________________________________________________ 
 

 
 

VisValentīndienīgāko, 
visgardāko un visdrošāko 

recepti piedāvā 
beķerejas „7.debesis!” 

īpašniece un pareģotāja Sallija Sviestiņdoma 
 
 

KĀ UZBURT PAŠAM SAVU ĀBOLKŪKU SIRDS 

FORMĀ!!! 

 
 

Piedāvāju unikālu ābolkūkas recepti SIRDS FORMĀ bez sareţģījumiem 
un negaidītiem nepatīkamiem pārsteigumiem gatavošanas laikā! Uzcep 
pats un iesaki arī draugiem! 
 

 
 
 
1. Izņemiet no pieliekamā 10 olas, nolieciet atlikušās 7 uz galda un satīriet 
grīdu! Nākamreiz esiet uzmanīgāks! 
 

2. Paņemiet māla bļodiņu un pret tās malu sasitiet olas, dzeltenumus ielejiet 
bļodā! Notīriet galdu no dzeltenumiem, esiet uzmanīgs! Un tā - mums bļodiņā ir 
5 olu dzeltenumi! 
 

3. Tagad paņemiet mikseri, ielieciet kājiņas un lieciet viņam kult olu 
dzeltenumus! Pamēģiniet vēlreiz ielikt kājiņas, šoreiz līdz ziţļa mājienam un 
buramvārdam „Buļbuļ!”! Nomazgājiet seju, kaklu, rokas, muguru, izlejiet no 
ausīm olu dzeltenumus! 
 

4. Tātad mums bļodiņā ir 2 saputoti olu dzeltenumi, tieši tik arī mums vajadzēs 
kūkas pagatavošanai sirds formā! 
 

5. Aplīmējiet virtuves sienas un griestus ar avīzēm un ar vecām lupatām 
apsedziet mēbeles! 
 

6. Nosveriet glāzē 200 g miltu, pēc tam izberiet tos bļodā ar olu dzeltenumiem! 
Pārējos, uz galda izbirušos 800 g miltu uzmanīgi saslaukiet atpakaļ toverī! 
 

7. Pārliecinājušies par to, ka griesti un sienas ir aplīmēti ar avīzēm, sāciet kult 
masu ar zizli! 
 

8. Ieejiet dušā!  
 

9. Paņemiet 4 lielus ābolus un asu nazi, jau laicīgi aizskrieniet uz aptieku un 
nopērciet diktamni, vates un marles saiti! Sāciet mizot ābolus! Apstrādājiet 
īkšķi ar diktamni, apsaitējiet to! Sagrieziet ābolus kubiņos un atcerieties, ka 
mums vajadzēs 2 ābolus, tā ka gatavošanas procesā var apēst tikai pusīti! 
Apstrādājiet ar diktamni rādāmpirkstu un vidējo pirkstu! 
 

10. Vienīgo palikušo un jau sagriezto ābolu ielieciet bļodā, savāciet arī uz 
grīdas nokritušos gabaliņus, nomazgājiet tos! 
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11. Sakuliet visu ar mikseri! Nomazgājiet pieliekamo skapi, vēlāk apkaltīs - 
nevarēs atmazgāt! 
 

12. Tagad ielejiet mīklu sirds formā (tikai par 3 sirpiem „7.debesīs!”) un 
aizsūtiet to uz cepeškrāsni! Stundu pagaidiet! Ja pēc stundas jums liekas, ka 
nekas nenotiek - iedarbiniet cepeškrāsni! 
 

13. Kad esat pamodies, nesūtiet pūci uzreiz uz 007, bet vispirms izslēdziet un 
atveriet cepeškrāsni, atveriet logus! 
 

14. Pēc visa pārdzīvotā ar izpildīta pienākuma apziņu iesaku aiziet uz manu 

beķereju „7.debesis!” un nopirkt torti!  

 
 
 

Par īpašo recepti un dāsno piedāvājumu īpaši jāpateicas beķerejas 
„7.debesis” īpašniecei un pareģei Sallijai Sviestiņdomai 
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VVVaaallleeennntttīīīnnndddiiieeennnaaasss   
aaappptttaaauuujjjaaa 

 
 

Aptauju sagatavoja un rezultātus apkopoja:  
Žanna Lalošēra 

 
 
              

 

 
Respondentu skaits: 38    Vīrietis: 11    Sieviete: 27    Vidējais vecums: 13.2 gadi 

 
 

1. Vai Tu jau esi bijis iemīlējies? 
jā           26  68.4%  
nē           12  31.6%  
              
Aptaujāto 38 respondentu vidū visvairāk izvēlētā atbilde ir "jā". 
 
 
 

2. Kurš, Tavuprāt, ir Cūkkārpas skolas populārākais un kaislīgākais pāris? 
 

1) Neviens 
2) ^_^ 
laikam jau frejs un felita 
3) Nu nemāku teikt... 
4) Nīke un Konors Makkalovs 
5) Toms un Fēliksa 
6) Eleonora Ridlija un Markuss Mardino 
7) Efija Dţoija Mazīnī un Tristians Čermosfords (love) 
8) Konors un Ļipa 
9) Nīke un Konors, protams 
10) Konors Makkalovs un Nīke O'Hāra 
11) Freijs un Felita 
12) Fēliksa Nonna, un Toms. Kaut arī tagad ir izšķīrušies... ;( Gan jau 
salabs. :) 
13) Anastasija Romānova un Artūrs Vārdnesis 
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Pateicamies par līdzdalību visiem 
Cūkkārpas skolas iemītniekiem, kas 
piedalījās Valentīndienas aptaujā. 

 
BK redakcija 

 



14) Reinis un Alija 
15) Fēliksa vs Toms Lunaro 
16) Freijs un Felita 
17) Es Cūkkārpā esmu pārāk nesen, lai to zinātu! 
18) Toms un Fēliksa 
19) Vai par apgalvot, ka tā ir četrotne?  
Leo, Kristofers, Markuss, Dţibrīls 
20) Grūti pateikt, par tādām lietām neinteresējos. 
21) Eleonora Ridlija un Co 
22) Nav nejausmas par tādu eksistenci! 
Bet tā nu tad tie mirušie! 
23) Nike un Konors :D 
24) Nīke un Konors 
25) Konors Makkalovs un Nīke O'Hāra 
26) Nīke un Konors 
27) Atklāti sakot, man neliekas, ka tieši šai gadā, tieši šai momentā kāds 
pāris būtu tā izcēlies, lai būtu populārākais un kaislīgākais vienlaikus.. ;)  
Tukša balss. 
28) Toms un Fēliksa 
29) Felita&Freijs 
30) Manuprāt, kaislīgākais pāris ir Alija Grota un Dereks Reinis WeiB 
31) Nezinu. 
32) Gustavs Sairems un Ţilī Mondino 
33) Bendţamins Vaits un Daria 
34) Bendţamins Vaits & Daria Loksa 
35) i dont know. 
36) Populārākais- Eleonora Ridlija un Markuss Mardino. 
Kaislīgākais- Dereks Reins Vaiss un Dţastīna Lopilato. 
37) Enija un Loops 
38) Nīke un Konors 

 
 

 
 
 

3. Mīlestības Māņticības:  

Ko Tu ieteiktu darīt, lai pievērstu iecerētā uzmanību, vai kas burvim vai 
raganai jāņem vērā, lai izdotos Valentīndienas randiņš? 

 
1) Jābūt tādam kāds ir 
2) esi tāds kāds esi. 
3) Galvenais būt patiesam un ļoti daudz smaidīt... :) 
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4) Lai pievērstu uzmanību vajadzētu netēlot no sevis neko un smaidīt 
pretim kad iecerētais uz tevi paskatās. 
5) Ir jāsagādā romantisks un jauks vakars. 
6) Jāpievērš uzmanība speķpīrāgu virsai. 
7) Atrodoties uz bibliotēkas galda kopā ar savu otro pusīti obligāti 
vispirms vajag pārliecināties, ka bibliotēkā neatrodas Tristians 
Čermosfords, meklējot grāmatas par bizīšu pīšanu, lai izpatiktu Efijai. 
8) Īsti nezinu, bet droši vien jāmēģina iet uz tādu pašu Valentīndienas 
randiņu kā vientieši. / piem. pastaiga mēness gaismā, saulrieta vērošana 
u.c. 
9) Nav ne jausmas... 
10) Saposties, runāt par viņa intresējušām tēmām (kalambols), runāt, būt 
dabiskai, runa't, netēlot, runāt, neklusēt 
11) Nedomāju, ka burvjiem šīs lietas sevišķi atšķirtos no vientiešu 
padarīšanām, tātad - vajadzētu ierasties sakoptam, labā garastāvoklī un 
rūpēties par to, lai otrs justos labi. Tad jau viss izdosies. 
12) Jābūt jaukam, mīļam, draudzīgam un romantiskam. 
13) Jāsarīko īsts sprādziens. Bet ja tas nav pa spēkam [vai arī skolas lielās 
glavas ar to nav īsti mierā], tad vienmēr iesaku vienkārši atvērt muti un 
sākt ar savu mīlestību runāt. Negaidi, kamēr to sāks darīt kāds cits. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

14) Pirms randiņa nevajag ēst Visgaršu Zirnīšus - daţiem no tiem ir 
"īpatnēja" smaka. 
15) censties neapliet otru ar vīnu 
16) Jānoķer iecerētais vai iecerētā vienatnē, nevis jāmēģina izvilkt no 
draugu/draudzeņu bariņa. 
17) Vislabāk ir uz randiņu nemaz neiet. 
18) Lai izdotos Valentīndienas randiņš ir jāiztīra zobi. divreiz. 
19) Daudz jāsasmarţojas ar partnera mīļākajām smarţām. Nedrīkst 
nesmaidīt, jau ir jābūt gatavam plānam ar paredzēto randiņam, nedrīkst 
melot, vakarā jānoskūpsta ^^ 
20) Ja ir mīlestība, viss izdosies, ja tās nav, tad labāk, ka nav. 
21) neburieties, ja būs lemts, tad viss nostāsies vietās. 
22) jāizskatās skaisti. Jāpadomā par romantiku. Jāsadedzina sveces 
:) Jāieiet pareizajā istabā pie pareizā cilvēka. 
23) jānēsā 2 nedēļas savā padusē ola, kura pēctam ir jāuzcep un jāiebaro 
izredzētajam. Kamēr viņš/viņa sēdēs sirsniņmājā, ir jāizstāsta savas 
jūrtas pret viņu. Pozitīvs iznākums garantēts! 
kā reize, būs arī labs randiņš :D 
24) Protams, nedrīkst strīdēties, jo savādāk tas jau ir nevis 
Valentīndienas randiņš, bet gan sūdu čupa. Burvim noteikti jāizlasa 
grāmata par raganām: kas viņām patīk u.c. 
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Esiet solīdi, sarūpējiet rozes, sveces, kaut ko banālu 
un skaistu... Un izmīlējiet otru ar visu dvēseli. 



 
 
25) Līdzi ņemt kādu mazu dāvaniņu otrai pusītei. Ļaudīm patīk dāvaniņas. 
26) Iedod mīļotajam pa glavu ar pannu tā, lai beigās izveidotos amnēzija. 
Tad viņam pasaki, ka viņš tevi ļotiļotiļoti mīl. 
27) Ko Tu ieteiktu darīt, lai pievērstu iecerētā uzmanību? 
- Traumēt viņu. -  
Kas burvim vai raganai jāņem vērā, lai izdotos Valentīndienas randiņš? 
- Esiet solīdi, sarūpējiet rozes, sveces, kaut ko banālu un skaistu... Un 
izmīlējiet otru ar visu dvēseli - 
28) Smaids.  
Jāieklausās otrā.  
Noteikti jāvelk, kas piestāv, vienalga cik tas maksātu, no kā aizņemtos 
vai kāds izgriezums. Jāizskatās ideāli. 
randiņš var izdoties, ja zēnam ir puķes vai konfekšu kaste. ja viņš atnāk 
ar plikām rokām,tad viņam randiņš nav necik augstā vērtē un neliekas 
nekas izmaksu vērts. Zēnam, tā pat kā meitenei, ir jābūt lītās drēbēs, 
nevar uzvilkt to, kas pagadās pa rokai, jo pēc pirmā iespaida sprieţ bargi  
un salti. Vajadzētu piedomāt pie matu sakārtošanas, jo īpaši zēniem. 
Nepietiks ar vienkāršu pirkstu pārbraukšanu pār šķipsnām. Un vēl- 
nepārspīlēt, neuzdoties par to, kas neesi. 
29) Jāpārveido mīlestības mikstūra pa savam prātam. 
30) Ir jāpievilina ar savu grandiozo prātu pie sevis klāt un jāizdomā, kas 
interesants ar ko vēl mīļu savu meiteni pievilināt. 
31) 1. Jāņem vērā tas vai tu otram patīc. 
2. Tie arī ir visi nosacījumi, kas nepieciešami labai laika pavadīšanai. Bez 
simpātijām nebūs ne saskaņas, ne vēlmes neredzēt otra nesmukumus, ne 
tā? 
32) Iebarot mīlestības mikstūru. 
33) Jāiesmērē iecerētajam/ajai mīlestības mikstūra 
34) Pie katras izdevības jāuzbur kanārijputniņi sava sirdsāķīša tuvumā, 
protams, nepārspīlējot, meitenēm patīk tādas lietas. 
35) nez. 
36) Jābūt kaislīgiem un romantiskiem. Jābauda divvientulība kādā klusā, 
romantiskā nostūrītī. 
37) Smaidi un sarksti 

38) Nekavēt.  
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Izveidojis: Malacis un Malacis <_> 

 

CCCūūūkkkkkkāāārrrpppaaasss   mmmīīīlllaaasss   mmmaaaģģģiiijjjaaa   
 

 

Saka, ka mīlestība atnāk tikai reizi mūžā, bet liekas, ka šāds neviena 

nerakstīts likums neattiecas uz Cūkkārpu.  
Starp pasniedzēju vadītajām mācību stundām un mājasdarbu kaudzēm, 
vienmēr paliek brīvs laiks, lai skolēni komunicētu ar citiem, bet drīz, pat 
atzītos mīlestībā. Ja nu tomēr mīlestība atnāk tikai reizi mūţā, vai tas 
nozīmē, ka daudzi skolas pirmziemnieki ir atraduši savu otru pusīti un to 
glabās pie sevis līdz mūţa galam? Šeit neliels ieskats daţās pirmziemnieku 
mīlas dēkās! 

 
 
Ēho di Fūra 
Pēc skata mazā un nevainīgā meitenīte, kas mīl šokolādi un lācīšus, nemaz nav tik 
nevainīga, kad viņai iedod rokās lāpstu. Šī mazā būtne ir daudz nīsta un mīlēta, 
bet neskatoties uz to, viņa paspējusi rast siltas jūtas kopā ar Magnusu Nāvnesi, 

bet tad iemīlējusi mūsu slaveno Kraukļanaga spoceni – Hildegardi ... de la 
Peijeterī (Malacis vēl jo projām nav iemācījies to visu vārdu, lai arī BK 

numuros tas parādās pietiekami bieţi). Tomēr kopš Jaungada balles di Fūra 
bijusi komā, pa kuru laiku Hildegarde no skolas aizmukusi. Bet kaut kas liek 
domāt, ka šai slīdenei ir kaut kas padomā, lai neatstātu savu sirdi vientuļu. 

Neviens vēl nezina, kas ir šis cilvēks, bet visi zina, ka tāds ir! 
 

Džeroms Ridlijs 
To zina tikai retais, kāpēc šis puisis bieţi nav manāms skolas gaiteņos, bet tomēr, 

ticis pieķerts pamestajā klasē, kur kopā ar Artemīdu Tihi uzrīkojis 

piemīlīgu un nevainīgu duelīti (noteikti ne tuvu tādam, kas notika Toma 
Endelones un Enijas Andersones starpā). Tas rada aizdomas, ka arī Dţeromam 
patīk vecākas meitenes, jo abi bijuši kopā arī Helovīnu ballē, kur visai jauki 
pavadījuši laiku, lai radītu vēlmi arī satikties bieţāk. 
 

Džošua Danglārs un Adelīna S. Martinesa  
Viņš varētu censties noliegt to, bet viņam neizdosies. It kā 
jaukā pasēdēšana grifidoru tribīnēs kopā ar Adelīnu no 
Grifidora, kamēr notika EKK un KKK kalambola spēle, pēc tam 
izvērtās par kaut ko pilnīgi citu. Kad spēle beigusies, abi 
manīti uzkavējamies tribīnēs un skolā atgrieţamies īsi pirms 
pusnakts, veiksmīgi izbēgot no uzraudzes Marjes nagiem. 
 

Elizabete Rozenkranca un Bernando Rihbeiro 
No malas varbūt liekas, ka tās ir tikai patīkamas sarunas stundu laikā, 
neliela skolotāju ignorēšana un dalīšanās naivā un nevainīgā informācijā 
vienam par otru, bet viss mainās, kad viņu sarunās arī ieklausās. Varbūt 
viņi abi to vēl neapjauš, varbūt arī daudzi citi cilvēki apkārt to nenojauš, 
bet starp abiem ir izveidojusies cieša saikne, ko pārtraukt nebūs tik 
vienkārši. Ko gan viņiem sola nākotne? 
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Kristofers Drū, Anastasija Meikbela un Aludra de 
Mairāna 
Kamēr Kristofers jau visai ilgu laiku ir kopā ar nedaudz 
palaidnīgo Eleonoru Ridliju, kas salauza viņa sirdi 
Jaungada ballē, tikmēr uz Kristoferu acis met neviena 
cita meitene, kā gudrākā Grifidora pirmziemniece 
Aludra, kas labprāt ķer katru momentu, kas pavadīts ar 
Kristoferu mācību stundās un arī Mazajā deju zālē, 
mācoties valsi un citas dejas. Iespējams, ka Kristofers 
to nenojauš, bet Aludra uz viņu lūkojas vairāk kā tikai 
draugu. Arī Anastasija no Slīdeņa, lai arī apgalvoja, ka 
uzskata Kristoferu par lielisku draugu, pat kā brāli, 
tomēr nespēj nelūkoties uz Kristoferu kā ko vairāk. Tas 
lieliski pierādījās Jaungada ballē, kad Eleonora 

aizmuka, bet Anastasija drosmīgi metās iekšā Kristofera sagrautajā pasaulītē, lai 
kaut cik saglābtu viņa satriekto sirdi. Viņai tas arī lieliski izdevās. Diez vai tā spēj 
noveikties vienkārši draugiem. Vai Kristofers to pamanīs, ka ne viena vien 
meitene lūkojas uz viņu ar dzirkstošām acīm? Vai arī viņš tomēr paliks pie 
Eleonoras? 

 
Rivendella Mūna un Kainens Rougs 
Mācību gada sākumā viņu varēja redzēt bieţi satiekamies ar Bendţaminu Vaitu. 
Varat BK ţurnālos atrast vecus ierakstus par to, ko Mūna domā par Bendţiju, bet 
liekas, šis romāns ir beidzies, bet tagad Rivendella pārdzīvo smagu periodu, lai 
jau atkal spētu atvērt savu sirdi. Ļoti iespējams, ka šis cilvēks, kam viņa 
atvērsies, būs neviens cits, kā Kainens Rougs no Kraukļanaga. Abi pagaidām 
uzvedās nepiespiesti un draudzīgi, bet tomēr manīti kopā ar vien bieţāk un 
bieţāk. 
 

Markuss Mardino 
Visai labs kalambolists, bet arī mīlētājs. Jaungada ballē atzinies mīlestībā jau tā 
daudz aprunātajai elšpūtei Eleonorai Ridlijai. Šajā ballē visi varēja redzēt arī 
abus skūpstāmies, līdz neieradās Kristofers, bet liekas, ka nekas vēl nav beidzies. 
Abi manīti Slotu skapī bļaujot viens uz otru, laikam mēģinot izlemt, vai palikt 
kopā vai nē, bet liekas, ka starp šiem abiem nekas vēl nav beidzies. Varbūt 
Markuss nolēmis pamest kalambolu kapteines dēļ, bet romāns nav beidzies, lai arī 
Leo pateikusi, ka viņu attiecības nevar turpināties. 
 

Gabriela Steina un Olivers O’Konors  
Abi ir elšpūši, abiem patīk kalambols, abi nav no tiem, kas skolā taisītu daudz 
drāmas un uzmāktos citiem cilvēkiem, solot draudzību. Viņiem abiem ir labi 
divatā, slēpjoties no citu acīm. Bieţi vien redzēti kopā elšpūšu koptelpā, kur 
sadevušies rokās bauda kamīna liesmas vai arī stāsta par savu skaisto bērnību. 
Smaids viņu sejās ir ļoti labi nolasāms – mīlestība! Klusa un pieticīga. 
 

Džibrīls Azmodejs 
Viņš bija pirmais, kas izrādījis īpaši siltas jūtas pret Eleonoru Ridliju, kas sākumā 
tikušas noklusētas, bet pārtrūka Dţibrīla dzimšanas dienas ballītē, ko Leo tik 

brutāli sabojājusi. Savu personisko problēmu dēļ, kā arī salauztās sirds dēļ, 
Džibrīls pametis skolu, bet nesen atgriezies un jau atkal manīts kopā ar 
Eleonoru Āpšu migā, nodarbojoties ar visai divdomīgām un personiskām lietām. 
Laikam atgriezies vēl viens šīs meitenes kavalieris, ar visai lielu vēlmi iekarot 
viņas sirdi. 
 

Eleonora Ridlija 
Ne jau pirmo reizi par viņu top kādas baumas. Arī šajā rakstā noteikti būsiet 
ievērojuši šo vārdu parādāmies vairāk kā vienu reizi. Lai arī iet tikai pirmajā 
kursā, jau ir paspējusi salauzt sirdi ne vienam vien zēnam. Daţi jau sāk uzskatīt 
viņu par vieglas uzvedības sievieti. Kristofers Drū, Dţibrīls Azmodejs, Markuss 
Mardino un Bendţamins Vaits. Un liekas, ka viņa visus labprāt sagaida ar 
atplestām rokām, dodot mīlestību. Bet varbūt tomēr kaut ko citu? 
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Amēlija Mēness un Magnuss Nāvnesis 
Abi ir grifidori, bieţi redz viens otru ikdienā, bieţi mīļi sasveicinās, sarunājas 
stundu laikā, ēd pie kopīga pusdienu galda, bet kāds ir redzējis abus skūpstāmies 
otrā stāva gaitenī, kad skolēniem jau vajadzētu būt gultās. Šādu informāciju 
sniedza mūsu slepenais korespondents. Laikam Cūkkārpa var lepoties ar vēl vienu 
klusu un neuzkrītošu, bet skaistu un kaislīgu pāri. 
 

Stīvens Defenders 
Šis grifidors pamanījies palikt uz otro gadu, bet lai 
arī atkal skaitās pirmziemnieks, tomēr labprāt 
satiekas ar sava vecuma meitenēm. Stīvens visai 
sparīgi aplidojis Ilzi Eiru Bruņinieku galerijā, dziedot 

The Subways dziesmu "Rock'n'Roll queen" (ja kaut 

ko vēlaties dziedāt mīļotajai Valentīndienā, tad 
šī pilnīgi derēs). Abi atkal satikušies Jaungada 
ballē, kur netrūka daudz divdomīgu skatienu un 
smaidu. Pat Slīdeņa spocenes Arfīnijas Delailas 
Kerras Monē ierašanās neiztraucēja abiem dalīties 
romantiskās jūtās. Lai viņiem veicas attiecību 
attīstīšanā! 
 

Tonijs Gilbergs 
Šis jaunais puisis Nīki O’Hāru iepazina jau dodoties ceļā uz Cūkkārpu. Jau tad 
Tonijs izrādīja manāmu interesi par šo krietni vecāko meiteni, kas ne tikai drīz 
pabeigs skolu, bet pat vada vientiešu mācības nodarbības. Bet laikam Tonijam 
beidzot paveicies, jo Konors Makkalovs skolu pametis (kopā ar Grifidori Keriju 
Halku pēta vienradţus, kaut kur tālās zemēs), atstājot Nīki vienu. Aiziet, Tonij! 
Tu esi tā vērts! 
 

Džareds O. Darels un Džeina Danna  
Viņiem abiem attiecības ir visnotaļ sareţģītas. Tā kā Dannas jaunkundze ir visai 
temperamentīga, tad ne reizi vien sanācis no abu puses dzirdēt nāves draudus, 
vēlmi izrēķināties un tā joprojām, jo brīţiem liekas, ka Dţareds no Dţeinas 
apzināti izvairās. Bet abi aizvien ir manīti kopā. Laikam nāves draudi tomēr jauno 
slīdeņu puiku neaizbaida no šīs nešpetnās meitenes un abu starpā briest pamatīgs 
romāns. 
 

Bendžamins Vaits 
Kurš gan nav dzirdējis par šo 
ekstravaganto puisi, kas 
savaņģojis sirdi vecākai 
meitenei – Dariai Loksai? Kā 
izrādās tik vecāka viņa nemaz 
nav, kad atklājās, ka Benam 
jau ir 14 gadi. Jājautā, kur gan 
viņš bijis trīs gadus? Vedis 
kārdināšanā dzimtās puses 
meitenes? Jebkurā gadījumā, 
nevar noliegt, ka Bens lolo 
lielas cerības ar Dariu nākotnē 
apprecēties un atdot viņai 
savu sirdi pilnībā, kad zinās, 
ka ir laiks pienācis. Tikmēr 
Bendţamins visai viegli ļaujas 
satikties ar citām meitenēm, 

apburot viņas ar savu šarmu. Viņš arī manīts bieţi kopā ar Eleonoru Ridliju, liekot 
domāt, ka abi bieţi aprunātie personāţi kaļ kādus kopīgus plānus. Kaut kur sen 
izskanējušas arī baumas par citām pirmziemnieku meitenēm, kā Rivendellu Mūnu, 
Rozāliju Vilku un Lulū Njiku, bet tas laikam ir palicis pagātnē... 
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Efija Džoija Mazīnī 
Ja iepriekš likās, ka daţi no skolēniem tēmē uz daudz vecākiem 
partneriem, tad Efiju spētu pārspēt tikai tas, kas iemīlētos 
skolas spokā Desmondā (kas dzimis 15. gadsimtā), bet 
pagaidām rekords pieder Efijai un viņas iemīļotajam Tristianam 
Čermosfordam. Lai arī daudzu skolēnu acīs šis pasniedzējs nav 

diez ko iemīlēts, pat nicināts un izsmiets, tas neliedz jaunajai Efijai apbrīnot šo 
pasniedzēju, sūtīt viņam mīļas apsveikuma kartiņas. Jā, tā ir mīlestība, bet 
nepārprotiet. Nabaga Efija ilgi dzīvojusi bez vecākiem. Iespējams viņa beidzot ir 
atradusi kādu spēcīgu cilvēku, kas spētu aizstāt zaudēto tēvu (uzraugu Zommeru). 
Kaut nu Čermis Čermosforda kungs spētu tikt pāri savai 
saltajai dabai un beigtu baidīties no bērniem. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Bet nevarētu teikt, ka arī vecāko kursu skolēni ir mierīgāki... Ja 
neesi kaut reizi iemīlējies vai vismaz bijis tuvu tam, tad tu neko 
neesi piedzīvojis, jo šajā skolā iemīlēties vismaz divas, trīs 
reizes ir visai izplatīts. 
  
Veiksmi visiem nākotnes mīlniekiem un tikai tos skaistāko un 

baumīgāko Valentīndienu Jums novēl Malacis un Malacis!  
 

 
 
 

Jūsu uzticamie baumotāji jau teju veselu mācību gadu. <_> 
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Pasta sūtījumi 

 
 

 
 

 
 

AAAMMMOOORRRAAA      
PPPAAASSSTTTSSS   

 
 
 
 
 

Vēstules, apsveikumi un dāvanas. 
No draugiem, mīļākajiem, pielūdzējiem, anonīmajiem. 

 

         
 

 
Mīļotā elšpūte... 
 
Pirms tam es vēl biju nevainīgs kāpuriņš, kurš baidījās sevi atklāt kā radību 
citām būtnēm šajā bīstamo notikumu pilnajā pasaulē. Es vēl nezināju, cik silti 
spēj būt saules glāstošie stari, cik plaši un gādīgi spēj izplesties pašu krāšņāko 
tauriņu lielie spārni. Es domāju, ka visi apkārtējie bija nejauki un indīgi 
zirnekļi, kuri agrāk vai vēlāk, bet iepīs mani savos tīklos. Atzīstos, ka no sākuma 
tu man šķiti tik pat ļauna kā visi pārējie, kuri ar mani runāja tik laipni, ka likās, 
ka viņiem prātā ir tikai man nodarīt pāri visnejaukākajos veidos. Tomēr tavas 
šokolādes brūnās acis aizvien biežāk, un biežāk panāca manu smaidu un 
vispatiesāko atklāšanos. Nevienam es nekad agrāk neesmu stāstījusi par savām 
ķibelēm, un neviens nekad agrāk man nepalīdzēja tās risināt, neviens nekad 
nebija izskatījies tik ļoti bēdīgi, ja zināja, ka man sāp sirsniņa. 
Un lai ko arī par tevi rakstītu vai teiktu visi pasaules nejaukākie un jaukākie 
cilvēki, man Tu mūžam paliksi Leo – rudmate ar atklātu sirdi, kura spēj pukstēt 
no prieka arī par diviem cilvēkiem vienlaicīgi. Lai kas arī notiktu tu vienmēr 
paliksi manā atmiņā kā visdzeltenākais cilvēks pasaulē. Un ne jau tāpēc, ka tev 
būtu kāda slimība, bet gan tāpēc, ka tu staro. Tava dvēsele staro, un mani 
mūždien sasilda. Tu, mazā, drosmīgā meitene, mani spēj pilnveidot un padarīt 
par labāku cilvēku. Tagad (vismaz man tā šķiet) es esmu labāks cilvēks un par 
to man jāpasakās vienīgi Tev. Un tik vienkāršs un kails ”paldies” neizdvesīs 
tavā atmiņā ne cik prieka pa šo vēstulīti, tāpēc vienīgais, ko man atliek teikt ir 
”Es tevi mīlu!”  
Tu mani turēji pie saules, lai es nepagrimtu tumsā, tu man liki pasmaidīt, kad 
gribējās raudāt, tu man biji plecs, uz kura nolikt galvu, tu man iedevi dzīves 
sparu, kurš cēla mani spārnos, un tāpēc es tevi mīlu, jo ne ar vienu es vēl nebiju 
sajutusi tādu dvēseļu tuvumu un siltumu savā mazajā sirsniņā, kā ar tevi. 
 
Sirsnīgas bučas Valentīndienā un visās citās dienās, jo Tu esi visas pasaules 
zelta vērta! Kaut vai man nebija neviena paša zelta gabaliņa, tu mani sasildīji 
tik un tā. 
 
Diena, kad tu smaidi ir diena, kad es vēlētos, lai tu smaidītu vienīgi man. 
 
Zaļā vardīte 
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Anonīma dāvana Valentīndienā Kristoferam Drū. 
Viņš saņem lielu kārbu ar šokolādi pārklātām zemenēm: 

 
 

 

Rozālij! 

Neesmu no tiem drosmīgajiem cilvēkiem, taču vēlējos 

Tevi apsveikt Valentīndienā, un novēlēt lai Tu atrodi to, 

ar ko dalīt savu sirdi... 

Tavs draugs. : ) 
 

 
 
 
Kristofers saņem Aludras paštaisītas 
piparmētru šokolādītes ar šādu 
kartiņu 
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Vēstulīte Billijam Dţo 
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  Speciālizlaiduma veidotāju saraksts 

 

 
 
BK galvenais redaktors – Bendţamins Vaits 
Korektori – Aludra de Mairāna, Bendţamins Vaits 
Mākslinieciskā redaktore – Ţanna Lalošēra 
Tehniskais balsts – Aludra de Mairāna 
Rakstu autori – Eleonora Ridlija, Aludra de Mairāna, Artūrs Vārdnesis, Lote Vilksa, 

Malacis un Malacis, Ilze Eira 
 

Īpašs paldies abām astronomijas profesorēm Henrietai un Hortenzijai 
Šarmē un Elšpūša nama spokam Staburadzei. 
 
 
Attēlu resursi: 
www.weheartit.com 
www.vi.sualize.us 
www.livejournal.com 
www.forums.redcarpetrebellion.net 
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