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Norėdami daugiau sužinoti apie serijos „Aš skaitau!“ lygius, atsiverskite knygą.

Komisaras Letena – šaunus policijos šuo, turintis 
neįtikėtiną uoslę. Žinoma, tokią uoslę reikia nuolat 

treniruoti! Šįkart tam pasitaiko ypatinga proga: 
sumanus vagišius (o gal tai vagišė?) įsigudrina 

nukniaukti deimantų vėrinį tiesiai po komisaro 
Letenos ir jo šeimininko policininko Paulio nosimis.

Toks įžūlus nusikaltimas privalo būti tuojau pat 
išaiškintas!
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PIPIRAS
Au! Kol nepasisuko kalba  

apie dešrą, pristatysiu jums 
savo komandą: aš esu Pipiras, 

tikrų tikriausias tarnybinis 
policijos šuo! Na taip, aš vis dar 

mokausi. Bet esu tikrai geras. Kai 
kas mane vadina komisaru Letena. 

Mano uoslė geriausia visoje klasėje.  
O nosis visada pasiruošusi, nes aš esu gan 
protingas. CHA CHA!

PAULIS
Tai mano partneris Paulis,  

labai geras ir malonus policininkas.  
Paulis dirba apsaugos policijoje 
ir mes esame aukščiausio lygio 

komanda. Nuoširdžiai sakau, Pauliui 
atiduočiau paskutinį dešros 

kąsnelį. Ir jis man taip pat. 
Letenas aukštyn! AU!

VALTERIS
Vyriausiasis komisaras  

Valteris yra Paulio bosas. 
Kartais jis būna irzlus ir 
paniuręs. Dar jis sako, 

kad policijos nuovadoje aš 
keliu tik rūpesčius. Bet tai 

NETIESA!   



NAZRINĖ
Nazrinė yra komisarė, kaip ir 

Paulis, tik ji dirba kriminalinėje 
policijoje. Kriminalistai tiria 
nusikaltimus, o apsaugos policininkai 
rūpinasi saugumu. Paulis ir Nazrinė 

dažnai dirba vienoje 
komandoje. Jie puikiai jaučia 

vienas kitą, visai kaip aš ir 
Lulu. Bet dvikojams tai 
GEROOOKAI sudėtingiau.

TIMAS
Policijos pareigūnas Timas 

yra Paulio bendradarbis, 
paslaugus ir visada GEROS 

NUOTAIKOS.

LULU
Niekas nekvepia taip skaniai kaip ji! Lulu taip pat 

ruošiasi tapti tarnybiniu šunimi ir yra  
slapta mano simpatija. Tačiau ŠŠŠ!
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NAKTINĖ OPERACIJA

ŠŠŠ! Tyliau! Turiu susikaupti. Mes su Pauliu  
vykdome operaciją. Jau beveik vidurnaktis! 
Bet nusikaltėliai nemiega. Nemiegame ir mes.  
ŪŪ Ū  – čia taip tamsu, nors į akį durk! Lai-
mei, galiu pasikliauti savo stačiomis ausimis 
ir tobula nosimi. Ir, žinoma, Pauliu, dvikoju 
partneriu ir geriausiu mano draugu. Paulis 
sėlina man iš paskos. Lulu ir jos partneris 
Aleksas taip pat netoliese. Nematau jų, bet 
puikiai užuodžiu. Stop, nevalia blaškytis! Net 
dėl nuostabaus Lulu kvapo! Kad ir kaip tai 
šuniškai sunku.
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JEP! Mums, tarnybiniams šunims, šįkart 
skirta ypač svarbi užduotis: privalome suras-
ti įtariamąjį, besislapstantį šioje salėje. O jis  
gali būti bet kur. Nė nenutuokiame, kas  
mūsų laukia. Galbūt tas tipas turi ginklą. 
Todėl reikia būti labai atsargiems!

Prieš einant į salę Paulis davė man pauos-
tyti vyrišką šaliką. Dabar tiksliai žinau, kaip 
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tas žmogus kvepia, ir galiu lengvai sekti jo 
pėdomis. Medžioklę pradedame skersai ir 
išilgai per visą didžiulę patalpą. Jeigu mano 
nosis manęs neapgauna – o ji manęs NIE-
KADA neapgauna – ieškomasis yra kažkur 
netoliese. Kas žino, gal jis slepiasi čia pat už 
kampo. Turiu netikėtai užklupti ir nuste-
binti tą tipą, kai jis visai to nelaukia. JAU!
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Mano kūnas įsitempia kaip šaudymo 
lankas, tada pats iššaunu kaip strėlė.  
Tikrai, vyrukas štai ten!  
Jis tupi pasislėpęs už dėžių.  
Bet staigiai iššoka iš  
priedangos, karštligiškai  
apsidairo ir puola bėgti  
išėjimo link.
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Aišku, jis bando sprukti! Bet pabėgti nuo 
manęs jis neturi jokių šansų! U R R R !  Du, 
trys dideli šuoliai ir jį pasiveju.

Čia pat pasirodo Paulis ir sušunka: 
– Rankas aukštyn!
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Tiksliais judesiais mano  
partneris prispaudžia  
vyrą prie sienos.  
Nespėjus jam nė  
krustelėti, spragteli  
antrankiai ir  
įsijungia šviesa.

Staiga  
patalpoje pasidaro  
akinamai šviesu.  
Pasigirsta plojimai.

Akimirką pasijuntu sutrikęs. Paulis ir tas 
vyriškis, kuriam jis ką tik uždėjo antrankius, 
šypsosi vienas kitam.

ATLIKTA!
Kurį laiką buvusi nuošalyje, pasirodo 

mano trenerė ir pavaišina skanėstu, o Pau-
lis paglosto kaklą. 

– Šauniai padirbėjai, Pipire! Aukščiausias 
lygis!
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Patrinu nosį į Paulio kelius ir akies kraš-
teliu žvilgteliu į Lulu. Ar ji pastebėjo, kaip 
buvau išgirtas? Tikiuosi, kad taip! Tiesą 
sakant, visai užsimiršau, kad tai buvo tik  
pratimas. Na, ką reiškia TIK? Mes, keturkojai 
policininkai, kiekvienąkart turime stengtis iš 
visų jėgų. Taip pat, kaip ir dvikojai. Ir darbo 
metu, ir atlikdami pratimus. Nes kitos rimtos 
operacijos tikrai neteks ilgai laukti…
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Kitą dieną jaučiuosi ŠUNIŠKAI 
pavargęs. Slankioju pamainoje 
nukarusiomis ausimis.  
ŽIOVAUJU! Netgi nesinori leisti Timui 
vaikyti mane po biurą. Timas yra Paulio 
kolega ir aš šiaip jau mielai žaidžiu su 
juo. Bet šįkart mieliau susirangau ant 
savo kilimėlio, patiesto po Paulio darbo 
stalu. Galbūt galėsiu bent truputėlį 
pasvajoti apie herojišką  
vakarykštę operaciją ir apie  
Lulu. Mums, šunims, reikia  
daug miegoti. Ypač po tokių  
sekinančių užduočių, kaip  
praėjusią naktį. Mes be vargo  
išmiegame dvylika ar net  
keturiolika valandų per parą.  
Tikra tiesa!
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Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams skirta vokiečių rašytojos 
Katjos Reider detektyvinių knygelių serija apie policijos šunį komi-
sarą Leteną ir jo šeimininką policininką Paulį – smagus galvosūkis 
jaunajam skaitytojui. Kiekvienoje istorijoje policininkas ir šaunusis 
šuo aiškinasi vis kitą nusikaltimą ar tvarkos pažeidimą, taip supa-
žindindami vaikus su policijos darbu, tarnybinių šunų gebėjimais ir 
sumaniais būdais spręsti kasdienes bylas. Šįkart komisarui Letenai 
prireiks jo stulbinančios uoslės, kad susektų itin sumanų deimantų 
vagį. Jaukiai vokiečių dailininko Dirko Hennigo iliustruotos de-
tektyvinės istorijos ugdo vaikų pastabumą, įžvalgumą ir teisingumo 
jausmą. 
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