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Pasirodo, ir gyvūnų „aukštuomenė“ neišvengia netikėtumų.  
Pakviesti į pobūvį, svečiai apžiūrinėja šeimininko –  
šuns Profesoriaus Adelberto – ką tik įsigytą paveikslą  
„Kiemšunis“. Paveikslas netikėtai dingsta. Kur? Kaip?

Ši dailininko ir rašytojo Kęstučio Kasparavičiaus knyga – tai ir pasaka,  
ir detektyvas, ir paveikslėlių knyga. Ir viskas vienu kartu!

Paveikslo Kiemšunis, išaiškinus vagystę, irgi tampa pobūvio dalyviu…  
Nieko sau, ar ne? Išties kūrinys ir intriguoja, ir juokina, ir stebina.  
Ir viskas vienu kartu!
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Buvo lygiai septinta valanda vakaro, kai svečiai pradėjo rinktis į 
Profesoriaus Adelberto namus.

Namų šeimininkas buvo žymus ir garbingas šuo, kilęs iš gar-
sios Labradoro Retriverių giminės, – didelis menų žinovas ir 

mylėtojas. Jis labai mėgo muziką, ypač senąsias šunų mėnesienos vampasijas.
Profesorius Adelbertas gyveno sename raudonų plytų name, kurį iš visų 

pusių supo žalia, vešli, dailiai nugenėta gudobelių gy vatvorė. Namo fasadą 
buvo tankiai apsivijusi gebenė, todėl visa jo apatinė dalis, išskyrus baltai 
dažytus langus ir tvirtas uosines duris, žaliuote žaliavo. Tik kur ne kur pro 
tarpušakius raudonavo amžių nugludintos plytos, tarsi stengdamosi įrodyti, 
kad ir šiam pasauly ne viskas išnyksta.

Svečiai rinkosi pas Profesorių Adelbertą pirmiausia  
dėl to, kad mėgo skaniai ir sočiai pavalgyti. Tačiau  
buvo ir kita, nors gal ir ne tokia svarbi priežastis.  
Svetingasis namų šeimininkas norėjo visiems  
parodyti savo naująjį pirkinį – paveikslą,  
kurį ką tik įsigijo aukcione.
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Pasižiūrėti paveikslo jis sukvietė pačius garbingiausius ir žy miausius mieste-
lėnus, kurie taip pat buvo ir geri Profesoriaus draugai.

Pirmas dviračiu atvažiavo Gydytojas Bernardas – lokys. Nors jis ir ne ką 
teišmanė apie meną, bet buvo labai nuoširdus ir geras žvėris. Bernardas labai 
pagarsėjo visoje apylinkėje po to, kai vienam 
pacientui, kurį jis gydė, kažkaip per stebuklą 
pavyko išgyventi.



Antras, pasiramsčiuodamas riesta medine lazdele, atėjo Humanitarinių 
Mokslų Daktaras Deziderijus – didžiai protingas ir išsimokslinęs ožys. Jo iš-
simokslinimą liudijo ori laikysena ir ant nosies styrantys ovaliniai akiniai. 
Nors ir nepriekaištingo išsilavinimo, Daktaras Deziderijus vis dėlto neatsi-
laikė pagundai ir praeidamas pro žaliąją gyvatvorę tarsi netyčia kelis kartus 
grybštelėjo ją dantimis.



Tada atkrypavo kitapus gatvės gyvenantis Advokatas Ildefonsas – sumanus 
ir patyręs antinas. Teismo posėdžiuose, gindamas tei siamąjį, jis imdavo taip 
garsiai ir nepakenčiamai kvaksėti, kad teisėjas skubiai tą ginamąjį išteisinda-
vo – bijodamas nuo Advokato kvaksėjimo išeiti iš proto.

Paskui, grakščiai krypuodama klubais, atkulniavo Grafienė Šarlotė. Ji buvo 
žymi miestelio dama, nors... kad ir mokėjo pran cū ziškai ir dėvėjo prašma-
tnius apdarus, tebuvo kiaulė. Šį kartą Šarlotė vilkėjo dailią vakarinę žydro 
šilko suknelę, jos kaklą puošė skoningas turkio vėrinys, o ausyse žibėjo ža-
vingi mėlynojo lazurito auskarai. Grafienė lankydavosi visuose svarbesniuose 
pobūviuose ir vakarėliuose, nors paprastai ten jos niekas nekviesdavo. Beje, 
ne kvietė ir šį kartą. Mat visi gerai žinojo, kokia ji besotė. O tai netgi kiaulei 
neatleistina.





Pagaliau prabangiu raudonu kabrioletu atvyko kačių pora. Tai buvo Kon-
sulas Mauricijus su žmona Barbuše. Tos poros čia niekas dorai nepažinojo, 
nes jie visai neseniai buvo atsikraustę į šį miestelį.

Prieš tai jie gyveno tolimajame Siame, o dabar katinas Mauricijus buvo 
paskirtas Siamo Karalystės konsulu. Jis su žmona mokėjo taip gražiai murkti, 
kad iškart įgijo visų pasitikėjimą. Ir šiaip darė labai gerą įspūdį.
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Ši dailininko ir rašytojo Kęstučio Kasparavičiaus knyga – tai ir 
pasaka, ir detektyvas, ir paveikslėlių knyga. Pobūvio metu dingsta ką 

tik įsigytas šeimininko – šuns Profesoriaus Adelberto – paveikslas. 
Kaip ir kur – sužinosite perskaitę.

Kvailos istorijos
Trumpos istorijos
Baltasis dramblys

Povandeninė istorija
Sodininkas Florencijus

Sapnų katytė
Braškių diena
Meškelionė

Drebantis riteris

Kaimynė už kampo
Šuniškos dienos
Tinginių šalis
Mažoji žiema

Kiškis Morkus didysis
Trumpos istorijos. Apie gyvūnus
Trumpos istorijos. Apie daiktus
Trumpos istorijos. Apie šį bei tą

Kalėdos! Kalėdos!
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