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Raudonas lygis

O Leokadijos bėda paprasta. Ji išsirūkė gerą paltį lašinių, pasikabino ją palėpėje, o kai vieną 
žiemos vakarą užsimanė gabalėlį atsipjauti, tai pamatė, kad nelabai pavyks. Nes ten toje vietoje 
kabojo tik nugraužtos virvutės galiukas. Ir aiškiai nugraužtas žiurkės dantimis. Štai todėl ji ir 
atėjo pas komisarą Žiurkė (su kirčiu ant paskutinio pavardės skiemens).
Komisaras tuoj pasigavo visas tris Leokadijos namuose gyvenusias žiurkes – Žiurmoraną, 
Žiurkolindą ir Žiurkožė – ir apklausė jas apie lašinių palties dingimą palėpėje.

Statistikos duomenimis, bandančių ką nors pavogti žiurkių yra žymiai 
daugiau negu naminių. Todėl žiurkių detektyvas komisaras Žiurkė (su 
kirčiu ant paskutinio pavardės skiemens) tikrai turi ką veikti. Tad pas 
jį atėjusi ūkininkė Leokadija dar turėjo palaukti eilėje prie kabineto, 
kol galėjo papasakoti apie savo bėdą. 

O tu ar jau 
supratai?

detektyvas
Lašinių

ŽIURMORANAS ŽIURKOLINDA ŽIURKOŽĖ

Jūs pažiūrėkit į mane, 
argi aš galėčiau laipioti 
kur nors palėpėmis?Aš 
net per slenkstį sunkiai 
persiritu dėl savo sulėtėju-
sios medžiagų apykaitos. 
Jums tikrai reikėtų ieškoti 
sportiškesnio įtariamojo.   

Na ir kodėl, kai tik 
kas, visą laiką kaltina 
mane?! Nemačiau aš tų 
lašinių akyse! Gyvenu 
sau ramiai socialiniame 
urve rūsyje ir iš viso ten 
nesu jautusi nė kvapo 
jokių lašinių. Palikite 
mane ramybėje vieną 
kartą!

Pone komisare, manęs tikrai 
nedomina lašiniai. Juo-
se yra daug organizmui 
kenksmingų lipidų ir, jei 
klaustumėte mano nuomo-
nės, tai aš siūlyčiau auga-
linės kilmės riebalus. Todėl 
niekuo negaliu jums padėti 
jus dominan-
čiu klau-
simu.

Paklausė paklausė komisaras Žiurkė (su kirčiu ant paskutinio pavardės skiemens) 
įtariamųjų parodymų ir iš karto suprato, kas yra Leokadijos lašinių grobikas.



21
Teisingo atsakymo ieškok 32-ame puslapyje.

Raudonas lygis

TRYS ŽIURKĖS RADO TOKĮ SŪRIO GABALĄ. IR 
KAD NESUSIPYKTŲ, NUSPRENDĖ PADALYTI JĮ 
Į 3 VISAI LYGIAS DALIS. O KAD JAU VISAI VISAI 
BŪTŲ SĄŽININGA, TAI NET IR DALIJO DVIEM 
VIENODOS FORMOS PJŪVIAIS.

Šią užduotį mums atsiuntė 
ROKAS MAČIULIS iš Klaipėdos. 
Kadangi ji nėra tokia lengva, 
kaip atrodo, tai įvertinta kaip 
4 sudėtingumo lygio. O Rokas 
bus apdovanotas kauliukų 
žaidimu „Liars dice“.

SKAITYTOJO
UŽDUOTIS

PRIZAS!

Jei ir tu mėgsti ne tik spręsti, bet ir kurti užduotis, tai nesivaržyk 
ir siųsk jas mums adresu: „Smegenūzai“, p. d. 2392, 44015 Kaunas. 
Arba, ryškiai viską nufotografavęs, siųsk el. paštu 
smegenuzai@flintas.lt.
Gali labai nedailinti, nors ir ant sąsiuvinio lapo pabraižyti, svarbu, 
kad būtų aišku, ką reikia atlikti. O mes jau patys padarysim, kad 
būtų gražu ir aprašymas atitiktų žurnalo temą.

Būk protingesnis už 
žiurkes ir padėk joms 
dviem vienodais pjūviais 
tą sūrio gabalą padalyti į 
tris visai vienodas dalis. 


