
K L H U S I M E L I H I 
Kai liuriuos is siij klauslmij tikrai esi girde-
j^s. Taciau nemazai gati buti irtikrai nerege-
tLj. Jie tokie keisti, sukti ir netiketi, kad kar-
tais atrodo beveik magiski. Ir tikrai juokingi! 



BAUSME NUSII^ALTELIUI 

Teismas pripazino nusil<altelj l<altu ir pasl(elb6 jam mirties nuosprendj. 
Taciau teisejas kreipesi j kaltinam^j: „Nuosprendi galima jvykdyti dviem 
budais: tu gaii buti susaudytas arba pakartas. ir tai prikiauso tik nuo tav^s. 
Dabar tu gausi teis^ j paskutinj zodj. Jei pasakysi ties^, busi pakartas, jei 
pameiuosi - susaudytas. Rinkis!" Kaitinamasis n6 kiek nesusimqst^s ispo-
skino: „IVlane susaudys!" Pagaivok ir pasakyk, koks iikimas jo iauk^? 

SlUVEJAS 

Siuv^jas turi 16 metrq iigio 
medziagos gabal^. Kiekvien^ 
dienq jis atsikerpa nuo jo po 2 
metrus. Po kellii dieng jis at-
klrps paskutinj audinio gabalq? 

KANALAS 

Laiskas is Panamos: „Kiek kubinig met* 
rq zemes relkes iskasti is kanalo, kurio 
iigis 2 km, plotis 5 m, o gylis 3 m?" 

TEIGINIAI 

Kurle is siij 10 teiglnlij yra telsingi, o kurle - ne? 
1. Vienas teiginys siame sqrase yra klaidingas. 
2. Du teiginiai siame sqrase yra klaidingi. 
3. Trys teiginiai siame sqrase yra kiaidingi. 
4. Keturi teiginiai siame s^rase yra kiaidingi. 
5. Penki teiginiai siame s^rase yra kiaidingi. 
6. Sesi teiginiai siame sqrase yra kiaidingi. 
7. Septynl teiginiai siame s^rase yra kiaidingi. 
8. Astuoni teiginiai siame sqrase yra kiaidingi. 
9. Devyni teiginiai siame sqrase yra kiaidingi. 
10. VIsI teiginiai siame sqrase yra kiaidingi. 

Du 
Kaipzinia, dukart dvylika - dvide-
simt keturi. O kiek k a r t . . 

atimt. du IS dvidesimt keturiq? 

LAIVAS 

Laivas stovi uoste. Prie jo borto 
priristos virvines kopecios. Tarpai 
tarp skersiniii - po 50 cm. Juroje 
prasideda potvynis. Kas vatandq 
vanduo pakyla 10 cm. Kiek cen-
timetrg kop^ciij atsldurs po vati-
deniu, praejus 5 vaiandoms nuo 
potvynio pradzios? Beje, iaivas ne 
visiskai pakrautas, j jj tilptij darSt 
krovlnio. 

Al?I^L!AI 

Vienas zmogus turejo daug arkliq. IVIIrdamas jis paliko testament^ 
ir Ilep6 savo trims sunums juos pasidaiyti. Vyriausiajam liepe pasi-
imtl pus^ vJSLj arkliL|, vidurinlajam - trecdalj, jauneliul - devintadalj. 
Taciau kai jls mire, paaiskejo, jog arkliq yra 17. darytum, jei ture-
tum juos padalinti talp, kalp llepta? Arkliii pjaustyti negalima! 
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T E S T H I 
Manai, kad jau viskq zinai apie save? Tuoj 
patikrinsim! Sie testai tikrai parodys! Arba 
ne... Taciau tokiu atveju bent jau smagiai 
pasijuoksi! Ir bijtinai patestuok savo drau-
gus - gera nuotaika juk reikia dalintis! 
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Al? TU PUOSI SI PASAULl? 

Kam reikalingos geles? Vienintele jq paskirtts 
- kad pasaulyje butq graziau. Bent jau tarn 
j a s augina zmones. Buna ir zmontq, j kuriuos 
vien pazveigus tampa gera ir malonu. Visai 
nebutinai todel, kad jie butif labai grazus ar 
labai pastebimi. Bet juk ir g^les ne visos yra 
ryskios ir pastebtmos... Taciau vienos vienaip, 
kites kitaip pasaulj daro grazesnj... O su kokia 
gele butq galima palyginti tave? Perskaityk 
kiausimus ir pazymek tuos atsakymus, kurie 
tau atrodo teisingiausi ir t inkamiausi. Tada 
suskaiciuok, kokia raide pazymetq atsakymtf 
buvo daugiausia ir skaityk rezultatus. 

1 . Kaip reaguoja praeiviai, 
kai eini gatve? 

I I A. Nezinau. Niekada neatkreipiau d6mesio. 
I |B. Daug kas atsigr^zia, nulydi zvilgsniu. 
! IC . Dazniausiai nieko ypatingo. Kartais kas 

nors sypteli praeidamas. 
CUD. Prikiauso nuo mano nuotaikos. Kartais 

atslgr^zla, kartais - traukiasi. 
i IE. Stengiasi nepasipainioti man po kojomis, 

is tolo traukiasi j saij. 

2. Ar turi kokiif nors bjauriq 
[prociq? 

I I A. Gai... Reikia pagaivoti. 
• B. O kasjn neturi? 
I Ic. Taip. Bet stengiuosi atsikratytl ar bent 

padaryti taip, kad jie kuo maziau kenktq 
apiinkiniams. 

i ID. Kaipkada. 
E. Zinoma! irtuo didziuojuosi! 

3. Kokiu atveju tu mielai padedi 
kitiems zmonems? 

I I A. Jei papraso. 
I IB. Jei zinau, kad man uz tai bus kaip nors 

atiyginta ar bent padekota. 
• c.Visada. 
IIZID. IVIan labiau patinka, kai kiti man padeda. 
• E. Niekada. 

4. Kaip, tavo manymu, reikettf elgtis 
su zmogumi, kurio tu pak^sti 
negali? 

I |A. Niekaip. Toklii zmoniq stengiuosi nepaste-
beti. 

I | B . Parodyti jam jo vietq, kad per daug neissi-
soktq! 

I Ic. Tegu gyvena... O as tieslog stengsluos buti 
uz jj geresnis ir pranasesnis visose srityse. 

im D. Yra daugybe budq, kaip tylial, bet garantuo-
tai apkartinti jam gyvenimq. 

I I E. Duoti I nosj ir baigta! 

5. Ar daznai keikiesi? 

I |A. issprusta kartais... 
I IB. Retai. Bet smarkial... 
I Ic. Buna. Bet stengiuosi valdytis ir nevartoti 

bjauriq keiksmazodziL|. 
I ID. Keiktis moku puikiai, bet dazniausiai nema-

tau butinybes. 
I jE. Nuoiat! ir darau tai geriau uz visus! " 

6. Kokius drabuzius labiausiai 
megsti? 

I IA. Patogius. 
I |B. Patraukiancius demesj, jdomius. 
I Ic. Stilingus, bet ne per ryskius. 
I ID. Egzotiskus. 
I IE. Juodus. 


