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– Paduok dar mėlynų dažų, – šūktelėjo Dūzgė, – noriu 
pabaigti kompoziciją. – Įsižiūrėjo į Rūtą ir papūtė lūpas. 
Neatrodė, kad Rūta suprato, ko jos prašo, – sustingusi 
stebėjo kažką ant lango, panašu, kad ją užhipnotizavo 
ropojanti musė. 

– Ką? – staiga atsiliepė Rūta. 
– Dažūūūū mėlynų duok, nestabdyk mano įkvėpi-

mo! – Dūzgės kaktoje susidarė grioveliai. 
Ir vėl... Rūta manė, kad mėlyni dažai yra berniukų 

spalva. Kiek palinkusi į priekį pasakė: 
– Tu per daug šaltai mąstai.
Dūzgei pakilo antakiai, visas jos įkvėpimas pradėjo 

garuoti per ausis. Nė velnio! Mėlyna taip pat gali būti ir 
mergaičių spalva! Ji tikrai gerai žino. Juk yra ir mėlynų 
drabužių mergaitėms. 

Šokoladinė  
vagystė

1



– Mėlyna irgi gali būti šilta, – pasakė Dūzgė, prisimi-
nusi puikiai praleistą savaitgalį vandens parke. 

Dūzgė skuba pabaigti piešinį, jaučiasi užtikrinta, kad 
puikiai pavyko. Ji ką tik grįžo iš Londono. Su tėvais lan-
kėsi Tate Modern galerijoje. Labai stipriai įkvėpė Damie-
no Hirsto paveikslai su spalvotais rutuliukais, ypač vienas 
jų – „Spot Painting“. Mama piktinosi, kad tai gali nupieš-
ti bet kas. Tėtis tvirtino, kad tai naujovė šiuolaikiniame 
mene ir net pamiršo, kad laiko kavą rankoje, ir apsipylė 
savo taip ilgai blizgintus juodus batus. 
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– Rūta, mėlyna čia svarbi, sukuria atsvarą raudo-
niems ir geltoniems rutuliukams, – pradėjo dėstyti Dūz-
gė. Nelaukė atsakymo. Dūzgė įsitikinusi, kad tai, ką ji 
sako, yra labai reikšminga, todėl negalima gaišti nė aki-
mirkos. Skubėjo, kad gerai suregzta mintis nenutrūktų 
pusiaukelėje. 

– Iš toliau žiūrint turi atrodyti tarsi viskas mėlyna, o 
iš arti priėjus pradėti mirguliuoti akyse, – pasakė Dūzgė. 

– Aha, na ir, sakyk, o kaip gi pavadinsi tuos savo rutu-
liukus, – paklausė Rūta. Dūzgė pasižiūrėjo į savo atspin-
dį lange. Pasitaisė garbaną, nusiuntė nežymų oro bučinį.

– Įsitikinimų rutuliukai patvirtinant Damieno Hirsto 
tuštybę, manau, – įvardijo Dūzgė. 

– Kažkaip čia. Man tai labiau atrodo kaip idėjos ko-
pija, – tarė Rūta. 

– Nesąmonė, – ko jau ko, bet Dūzgė tikrai nesiekia 
kopijuotojo vaidmens. Stipriai įkvėpė, kad susilaikytų 
nuo nereikalingų rankų judesių ir neaptaškytų dažais 
visų esančių kelių metrų spinduliu. 

– Taip, sekiau jo stiliumi, bet tai originalus mano pa-
čios kūrinys su labai aiškia nešama žinute, – pareiškė 
Dūzgė, – bet rutuliukų išdėstymas yra dūzgiškas, sakau, 
rutuliukų išsidėstymas yra dūzgiškas, dūzgiškas, supranti? 

Rūta nebespėjo pakomentuoti, nes mokytoja pakvie-
tė baigti darbus. Daug triukšmo, nusivylimo, džiaugs-
mo – dailės pamokos visuomet baigdavosi labai emo-
cingai. Ypač tais atvejais, kai dažais išsitepdavo baltų 
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marškinių rankovė ar nauja suknelė iš tikrų feminisčių 
serijos „nėra grynai vyriškų darbų“. 

– Mokiniai, užsirašykite vardą ant piešinio ir padėkite 
ant mano stalo, – pranešė mokytoja Džilda. 

Dūzgė ir Rūta mėgo Džildą. Mergaitės su ja bent kar-
tą per savaitę susėda padiskutuoti apie meną. Be to, ji 
viena iš retų mokytojų, kuri rimtai į jas žiūrėjo ir net 
skolindavo pavartyti savo meno albumus. Dūzgė būti-
nai aptars su mokytoja, ką ši galvoja apie jos idėją kriti-
kuoti savo kūriniuose Damieno Hirsto tapybą. 

Rugsėjo triukšmingos dienos jau užmarštyje. Atsira-
do daug rutinos, dingo vasaros įkvėpimas, merginos vis 
dažniau tiesiog žiūrėdavo pro langą, stebėjo, kaip lėtai 
slenka vandens lašai langu. Sugalvodavo lašams vardus 
ir stebėdavo, kurios lašas greičiau nusileis. Pamokose 
pasidarė sunku susikaupti, ir naujos suknelės jau pabo-
do. Kitas tėvai žadėjo nupirkti tik po Naujųjų, kai prasi-
dės nuolaidos. 

Įsisukęs kalėdinio apsipirkimo vajus erzina Dūzgę – 
vien blizgučiai ir raudona spalva. Jai iš galvos neišeina 
puikiai pavykęs piešinys su melsvais rutuliukais. Dūzgė, 
Rūta ir Džilda susitiko pertraukėlei pieno ir sausainių su 
sumažintu cukraus kiekiu. Džilda svarstė piešinį teikti 
mokinių piešinių konkursui. Gal net recenziją kas nors 
parašys į kultūros ir meno žurnalą Nemunas. 

– O... tai būtų puiku, gal galėčiau pradėti dailinin-
kės karjerą, važinėčiau į Londoną, Niujorką ir rodyčiau 
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galerijose savo darbus, – pasakė Dūzgė. Dūzgė sriūbte-
lėjo pieno, užkando sausainiu. Džilda su Rūta susižval-
gė. Pilna burna nemandagu kalbėti, tad nieko nesakė, 
tik žiūrėjo į Dūzgę.

– Žinoma, būtinai padovanočiau kelis gerus savo pa-
veikslus MO muziejui, – greitai nurijusi sausainį Dūz-
gė tęsė: – Netgi leisčiau, kad ne tik eksponuotų, bet ir 
spausdintų ant skarelių, puodelių ar atvirukų, – apie pa-
ramą MO muziejui svarstė Dūzgė. 

Ji dabar jau žinojo, kodėl muziejai nepardavinėja suk-
nelių su geriausių savo eksponatų atspaudais. Pasirodo, 
muziejai paveikslus įsigyja tik eksponavimui. Norėdami 
paveikslų reprodukcijas perspausdinti ant puodelių ar kitų 
daiktų ir pardavinėti, turi atskirai susitarti su autoriumi arba 
kūrinio savininkais. O lietuviai autoriai išdidūs, kol nemi-
rė, labai priešinasi, kad jų paveikslai atsidurtų ant lėkštės, 
iš kurios vėliau kas nors valgys veganiškus cepelinus. 

Savaitgalis, vakaras. Dūzgė Vikipedijoje skaito apie 
žymiausius dailininkus. Skaitydama jų biografijas ban-
do suprasti, ką jie tokio darė būdami paaugliai. Ji norėjo 
rasti, kas vėliau padėjo jiems tapti tokiais talentingais 
tapytojais. 

„Mėgdavo slėptis obelyse ir gąsdinti senutes staiga 
iššokdamas iš medžio...“ – pusbalsiu skaitė vieno iš dai-
lininkų biografiją, kai staiga suvibravo telefonas. Prane-
šimas nuo Rūtos. Atsiuntė nuotrauką. Dūzgei pasišiaušė 
plaukai. Nuotraukoje šokolado plytelė, o ant pakuotės 
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jos rutuliukai! Rūta rašo, kad tokius pardavinėja su dide-
le kalėdine nuolaida. 

– Mėlynasis, pieniškas šokoladas su mėlynių įdaru, 
rankų darbo, šokoladinė Gėlių vaikai, – perskaitė ant 
pakuotės pateiktus įrašus. 

Galvoje užvirė gyvatynas minčių, netgi oda pašiur-
po. Be šlepečių, basa nuėjo įsipilti vandens. Prisėdo 
svetainėje, tėčio mėgstamame kampe, gal padės geriau 
susikaupti ir apsvarstyti. Kaip jos piešinys galėjo atsi-
durti ant šokolado? Gal kažkas nupiešė tokį pat? Nesą-
monė, tas rutuliukas kairiame krašte tikrai pieštas jos. 
Specialiai darė jį mylimos katės Rugės nosies formos. Ji 
girdėjo apie tai anksčiau – kartais piešinius panaudoja 
neteisėtai (plagijuoja, kopijuoja, pristato kaip originalą, 
nors tebūna perdirbinys), ne pirmas kartas istorijoje, bet 
pirmas kartas Dūzgės gyvenime. Paskambino Rūtai. 

– Labas. 
– La... – Nelaukdama, kol Rūta baigs, Dūzgė tęsė: 
– Kur tuos šokoladus pardavinėja? 
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– Nežinau, mama nupirko Kalėdoms ir paliko spinte-
lėje, – pakomentavo Rūta. 

– Spintelėje, mama, nupirko... – lyg sau pradėjo var-
dyti Dūzgė. 

Dūzgės sakinį nutraukė Rūta:
– Bet yra gerai, vau, aš irgi norėčiau, kad mano pie-

šinį ant šokolado pakuotės įdėtų, – kalbėjo Rūta, lyg 
negirdėdama stiprėjančio kvėpavimo savo telefono gar-
siakalbyje. 

– A... Rūta, nemalk morkų, tai mano autorės teisių 
pažeidimas, – pareiškė Dūzgė. 

– Ko pažeidimas?
– Aš niekam nedaviau savo piešinio. 
– Tai ok ok, – įsiterpė Rūta. 
– Patylėk, klausyk, ar tu nesupranti, kad kažkas nu-

sikopijavo mano piešinį be mano leidimo, įsivaizduo-
ji, be mano leidimo, velnias, velnias, velnias, – pasakė 
Dūzgė. Rūta nemėgo velnių. Jai labiau patiko sakyti „ru-
pūžė rupūžė“. 

– Koks skirtumas, – staiga pasakė Rūta.
– Ką, ką čia kalbi?! – paklausė Dūzgė. 
– Ką, nežinojai? Mokinių piešinius išmeta arba atiduo-

da perdirbti į popierines servetėles. Kuo spalvingesnis 
piešinys, tuo ryškesnės servetėlės, – pakomentavo Rūta. 

– A..! Nesąmonė, nesąmonė, nesąmonė, kaip tu 
nesupranti, juk tai mano piešinys, aš norėjau recenzi-
jos į žurnalą Nemunas, o dabar ant maisto produktų 



naudoja, – vardijo Dūzgė. Ji žino, kad rimtų dailininkų 
paveikslų nededa ant šokoladų, svajonės apie Niujorką 
ir Londoną stipriai tolo žiūrint į tą Mėlynąjį. 

– Ramiai, juk tu vaikas, niekas tavęs ir neklaus, ką 
daryti su tavo piešiniu, – pasakė Rūta. Ji dar nuo dar-
želio buvo įpratusi, kad piešinius mokytoja atiduodavo 
mamai, o ši juos dėdavo į spintą kartu su senomis gimi-
nės nuotraukomis. Sakydavo, kad kai pasens, pati norės 
apžiūrėti ir savo vaikams parodyti. 

Dūzgė jau seniai nebesijautė vaikas. Kai užsidė-
jo kuprinę ant pečių ir gavo pamokų grafiką – viskas, 
jau suaugusi, be to, ir labai savarankiška. Moka išsivirti 
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kiaušinį pusryčiams ir įjungti signalizaciją namuose. Ją 
tikrai pykdė Rūtos nesupratingumas. Galbūt daugiau 
niekada nepavyks nupiešti tokio piešinio. Ir šiaip, jos 
širdis jautė, kad čia yra kažkokia neteisybė. Juk tai jos 
piešinys, kas kad mokykloje nupieštas. 

– Šaukiu susirinkimą pas mane penktą po pietų, rei-
kia pasitarti, – planą sudėliojo Dūzgė. 

– Ką čia tartis?
– Yra, ką tartis. Atsinešk tą šokoladą, norėsiu apžiūrė-

ti įdėmiau, – užbaigė Dūzgė. 
Dūzgė ėmėsi reikalo nieko nelaukdama. Dar pasi-

kvietė Rūtą, Miglę, Gaudą, pasiėmė ir Rugę, kad pa-
murktų ant kelių ir nuramintų, kai per daug įsikarščiuos. 
Sustirę ir niurzgantys, bet atklampojo per sniegą. Dūzgė 
pavaišino visus svarainių arbata ir papasakojo, kad kaž-
kas panaudojo jos piešinį. Bekalbėdama poroje vietų 
vos nepravirko, stipriau apkabino katę. 

– Pritariu, – po ilgokos tylos pratarė Gaudas, – reikia 
imtis veiksmų. – Niekas šiaip sau negali imti ir naudoti 
tavo piešinio, turi gauti leidimą ir dar sumokėti. Be to, 
dar turi nurodyti, kas yra autorius, – aiškino Gaudas. 

– Iš kur jau taip žinai, skambi kaip iš vadovėlio, – pa-
sakė Rūta su Migle. 

Pasirodo, Gaudas girdėjo, kaip jo mama diskutavo 
su drauge apie atvejį, kai dizaineris gavo baudą. Tas di-
zaineris kūrė paspirtukų reklamą. Pasigūglinęs interne-
te surado nuotrauką, kurioje paspirtuku su ryškiai žalia 
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suknele riedėjo mergaitė. Įdėjo tą nuotrauką į reklamą 
ir pasidarė bėdos. Tos mergaitės tėtis, pamatęs reklamą, 
labai supyko, padavė dizainerį į teismą. Teismas nubau-
dė tą dizainerį, nes panaudojo nuotrauką neturėdamas 
nuotraukos savininko leidimo. Turėjo gauti leidimą nau-
doti nuotrauką ir sumokėti už jos naudojimą, jeigu to 
būtų prašęs paspirtukininkės tėtis. Gaudas įsiminė šį pa-
sakojimą dėl paskirtos bausmės. Dizaineriui skyrė vie-
šųjų darbų ir jis turėjo Vilniaus universiteto Botanikos 
sode visą mėnesį konstruoti namelius boružėms. 

– Kaip atrodo namelis boružėms? – pasidomėjo mergai-
tės. Gaudas paaiškino, kad į knygos dydžio medinį rėmelį 
prideda maždaug delno ilgio bambuko lazdelių. Bambu-
kai tuščiaviduriai ir boružės mėgsta įlįsti į juos pamiegoti. 

– Aha, bet argi čia bausmė? Aš norėčiau tokius name-
lius pakonstruoti ir be bausmės, – pasakė Miglė. 

– Pritariu, – palingavo galvą Rūta. Jai daug baisesnė 
bausmė būtų visą mėnesį plauti indus rankomis ir dar 
juos iššluostyti su rankšluosčiu nesudaužant nė vieno 
puodelio. 

Visi puolė dalintis svarstymais, kokia bausmė jų nuo-
mone būtų tikra bausmė. Dūzgei teko imtis priemonių. 
Pasiėmusi švilpuką garsiai sušvilpė. Diskusijos iškart 
nutilo. Bet čia prisišaukė ir bėdos. Dūzgės tėtis atėjo pa-
žiūrėti, kas čia per triukšmas namuose. Teko jam viską 
paaiškinti. Dūzgės džiaugsmui jis labai rimtai pažiūrėjo 
į reikalą. Ir kodėl anksčiau nepagalvojo su juo pasitarti!
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Dūzgės tėtis išklausė Dūzgės pasakojimą tylėdamas. Jo 
antakiai vis kilo, kol sustingo tiesiai virš akinių rėmelio, ran-
kas sukryžiavo, viena koja pradėjo trepsėti. Tėtis nusprendė 
parašyti tiems iš Gėlių vaikų šokoladinės laišką ir pareikalauti 
pateikti paaiškinimą, iš kur gavo Dūzgės piešinį. Jo manymu, 
su juo ir Dūzgės mama turėjo būti suderinta – gautas jų leidi-
mas raštu. Kol Dūzgė nėra sulaukusi aštuoniolikos metų, tol 
tėvai turi teisę duoti sutikimą naudoti vaikų kūrinius. 

– Dūzge, tu esi autorė, pažeistos tavo kaip autorės ne-
turtinės teisės, nes neparašyta, kad čia tavo kūrinys, – pa-
sakė tėtis. Jo įsitikinimu, pažeistos Dūzgės kaip autorės 
neturtinės teisės, nes nenurodyta, kad ji autorė. Taip pat, 
pasirodo, pažeistos ir Dūzgės turtinės teisės, nes nesu-
mokėta už naudojimą. 

– Eina sau, tai čia žiauriai gerai! Galėsi pareikalauti 
dėžės šokoladų! – pasakė Gaudas. 

Čia Dūzgės tėtis susiraukė. Jis pats nevalgė šokola-
dų, nes galvojo, kad nuo šokoladų valgymo jam dygsta 
spuogai. Būtų spuogus pakentęs, nelabai rūpinosi savo 
išvaizda. Didesnė bėda buvo Dūzgės mama, kuri žiauriai 
nemėgo spuogų, visuomet priekaištaudavo tėčiui, kad jis 
per daug šokolado valgo. Mama dar iki vestuvių su tėčiu 
pastebėjo, kad jam spuogų gausiau pridygsta, kai jis ne-
saikingai prisivalgo šokolado (bent dvi tris plyteles iškart). 

– Jokiu būdu, šokoladų nebus, – pareiškė tėtis ir žvelg-
damas pro langą į savo automobilį pridūrė: – Faktas toks, 
kad reikia naujų padangų automobiliui.
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Kilo baisus triukšmas. Dūzgė ir jos draugai žinojo, 
koks tas tėtis praktiškas ir tikrai nupirks padangas, o jie 
liks be nieko. Užvirė kova. Vienas per kitą vaikai ėmė 
berti argumentus, kodėl užmokestis už piešinį priklauso 
jiems, ne tėčiui. Derybos persikėlė net į svetainę. Dūzgė 
su Rūta užsilipo ant sofos, kad būtų beveik tokio pat ūgio 
kaip tėtis ir galėtų žiūrėdamos į akis išsakyti, ką galvoja. 
Ginčą puikiai suvaldė iš darbo grįžusi Dūzgės mama. Jai 
pavyko įtikinti abi puses, kad tėtis gaus trečdalį iškovotos 
kompensacijos, o likusi suma atiteks Dūzgei. 

– Imamės darbo, – pareiškė tėtis ir su vaikais prisėdo 
prie kompiuterio. 

Įmonių registracijos svetainėje susirado, kad Gėlių 
vaikų šokoladinėje dirba tik vienas darbuotojas, vadovau-
ja Teofilis Burba. Pretenziją išsiuntė į įmonės elektroninį 
paštą. Tai pavyko padaryti tik po ilgų diskusijų, nes vaikai 
buvo įsitikinę, kad reikia rašyti per feisbuką. Tėtis laikėsi 
nuomonės, kad elektroninis paštas geriau. 

– Turiu idėją! – pareiškė Gaudas. Jam kilo mintis nu-
vykti į tą šokoladinę ir akis į akį pasikalbėti su tuo Teo-
filiu. 

– Einam, einam, – visi pritarė. Tik Rugė supyko dėl stai-
ga kilusio triukšmo ir dėmesio stokos. Ji jau seniai buvo 
nustojusi murkti, netgi su nagu iškabino keletą siūlių iš 
Gaudo megztinio. Primerkusi akis nužvelgė visus ir ne-
girdimai dėdama pėdas nulingavo link kartotinės dėžutės 
ant palangės. Ten bent pasišildys ir ramiai pamiegos. 
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Vaikai Rugės jausmų nepastebėjo. Jų laukė akistata 
su Dūzgės piešinio autoriaus teisių pažeidėju. 

Dūzgės tėtis dar vairuodamas suformulavo du klau-
simus, kuriuos reikės išspręsti. Pirma, kaip piešinys at-
sidūrė pas Teofilį, jeigu Džilda padėjo prie kitų piešinių 
klasėje. Antra, reikės susitarti dėl kompensacijos už pa-
tirtą žalą ir atlyginimo už piešinio naudojimą.  

Šokoladinę rado lengvai. Ant sienos kabojo lentelė: 
Gėlių vaikų šokoladinė. Dviejuose languose puikavosi pla-
katai su Dūzgės piešiniu reklamuojantys šokoladą Mėlyna. 

– Oho, kokie dideli plakatai, panašaus dydžio plaka-
tus daro tik labai svarbius dalykus reklamuodami, pa-
vyzdžiui, kandidatus į Prezidentus, – pratarė Rūta. – Tai 
gal net geriau nei recenzija žurnale Nemunas.

– Aš noriu būti autorė, aš noriu į Niujorką ir Londoną, 
čia ne menas, čia reklaminis stendas, – vardijo Dūzgė. 

Likusieji susižvalgė, nepratarė nė žodžio. Taip daž-
nai nutikdavo. Dūzgė savo galvoje turėdavo visą spie-
čių minčių ir nespėdavo jų išsakyti. Kadangi galvodavo 
apie ką nors visą laiką, buvo įsitikinusi, kad jau tikrai 
kam nors apie tai pasakojo. Tačiau, iš tiesų, nepasakojo, 
tad ne visi suprato, ką reiškia tas Niujorkas ir Londonas. 
Jie buvo žemiškesni, rijo seiles žiūrėdami į šokolado re-
klamą. Tačiau Dūzgės šokoladu nenupirksi. Paskaityti 
knygą ar nueiti į galeriją jai buvo daug svarbiau nei pa-
valgyti torto su šiltu pienu ar susišukuoti bei pasitepti 
lūpas bruknių aromato vazelinu. 



– Ei, žiūrėkit, ar kartais ten ne Džilda išeina iš šokola-
dinės, – pasakė Miglė. Ir tikrai, ją išlydėjo tikrų tikriau-
sias hipsteris su kankorėžio formos auskarais, žaliai ir 
raudonai dažytais plaukais. 

– Siaubinga, – sušuko vaikai. 
Stojo tyla. Visi – Miglė, Rūta, Gaudas ir, žinoma, 

Dūzgė – susmego į automobilio sėdynę giliau. Nei vie-
nas nenorėjo pripažinti, kad galvoja, ką kiti galvoja. Visų 
galvas užplūdo lyg per miglą prisiminimai apie tas pieno 
ir sausainių su sumažintu cukraus kiekiu pertraukėles su 



Džilda, apie jos aiškinimus, kaip ji tiki jų talentu, kaip 
kalbėjo apie aukštesnius siekius, savigarbą, išdidumą, 
pasitikėjimą. Slibinas su žaliai raudonais plaukais pra-
rijo tuos šiltus prisiminimus. Šalto prakaito išpiltu delnu 
Dūzgė čiupo už durelių rankenos. Tėtis nespėjo jos su-
laikyti. 

– Vagys, vagys, vagys, – sušuko Dūzgė. Iš paskos 
puolė ir Dūzgės draugai. Pasekę jos pavyzdžiu griebė 
drėgno sniego gniūžtes ir puolė svaidyti į vitrinos lan-
gus. Džilda su hipsteriu sušoko atgal į šokoladinę. 





Be kai kurių žmonių ir aplinkybių šios knygos nebūtų. 
Ačiū knygos dailininkei Silvai Jankauskaitei už knygos 
iliustracijas ir paskatinimą domėtis menu ir architektūra. 
Dėkoju mūzoms Šatrijai ir Jūratei bei Vilniaus Valdorfo 
mokyklai už vaikų auklėjimo filosofiją. Ačiū giminėms 
už Kalėdų vaišes ir tradicijas, o kolegoms profesoriams 
už prasmingas veiklas ir galimybes atrasti vis ką nors 
iš naujo. Autorių teisės aspektais konsultavo mokslų 
daktarė Marija Stonkienė, už tai dėkui. Visos istorijos 
yra autoriaus išgalvotos, bet kokie vardų, pavadinimų 
ar vietovardžių sutapimai yra atsitiktiniai, o už galimai 
paliktus netikslumus autorių teisių aspektais atsakingas 
tik autorius.



Pirmoji Mažvydo Palangos knyga 

„Dūzgė ir pavojinga informacija“

Tikrais faktais paremti pasakojimai apie Dūzgę, kurios gal-

voje nuolat sukasi spiečiai spalvingų minčių, perkelia į rū-

pesčių ir pavojingos informacijos pilną vaikystę bei tėvystę. 

Kasdieną tėvams ir vaikams kylančios problemos su infor-

macija, paieškos sistemomis, propaganda, elektroninėmis 

knygomis čia aptariamos užsidėjus lengvos ironijos ir auto-

ritetų kvestionavimo akinius.

Knyga skirta vaikams, kurie siekia tapti sumaniais ir aktyviais 

informacijos naudotojais, bei jų tėvams, besidomintiems, 

kokiame informacijos pasaulyje gyvena jų vaikai. Knygoje 

rasite žaismingų mokomųjų elementų, kuriuos savo pamo-

kose gali pritaikyti ir mokytojai.



Išleido „Akademikai“
knygos@akad.lt
www.akad.lt

Spausdino UAB „Petro ofsetas“
Naujoji Riovonių g. 25 C, LT-03153 Vilnius, Lietuva
www.petroofsetas.lt

Viršelio popierius Surbalin seda 115 g/m²
Priešlapių popierius Munken Lynx 130 g/m²
Vidiniai puslapiai Munken Lynx 100 g/m²

Tiražas 500 egz.

http://www.petroofsetas.lt


MOČIUTĖ. Labai vaišinga („kodėl tiek 
mažai valgai, anūkėle?“), moka gerai 
paguosti, bet gali būti ir griežta, kai 
kas nors prieštarauja jos seniems 

įsitikinimams.

RŪTA. Dūzgės klasiokė. Ji šiek tiek 
pritingi, nemėgsta didelių kuprinių 

ir visada vaikšto su telefonu 
rankoje. 



MIGLĖ. Klasiokė, labai mėgsta 
šokoladą, savo mintis užrašyti 
raštu (dažniausiai snapčate), 

gilintis į problemas. Nuolat rašinėja 
žinutes arba peržiūrinėja, kiek 

kartų ir kas paspaudė „patinka“  
ant jos nuotraukų.

GAUDAS. Mokosi kitoje mokykloje. 
Mėgsta dėmesį, internetą, moka 

mylėti. Programuoja „Python“ 
programavimo kalba.



9 786099 607122

Tai antroji tikrais atsitikimais paremtų istorijų 
knyga apie Dūzgę. Skaitmeninės informacijos 
vandenynuose klesti baltieji piratai, sukeldami 
daugybę klausimų bei problemų ir vaikams, ir 
jų tėvams. Baltieji piratai gyvena tarp mūsų, 
tačiau juos atpažinti geba ne kiekvienas. 
Kasdien tėvams ir vaikams kylantys neaiškumai 
dėl knygų, nuotraukų, muzikos, vaizdo įrašų 
panaudojimo čia perteikiami užsidėjus lengvos 
ironijos ir tradicijų kvestionavimo akinius.

Knyga skirta vaikams, kurie siekia tapti 
išmaniais ir etiškais informacijos naudotojais, 
bei jų tėvams ar seneliams, besidomintiems, 
kokiame baltųjų piratų pilname pasaulyje 
gyvena jų vaikai.
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