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Parduoti galima viską, net sielą. Mokslininkai, pasvėrę 

žmogų prieš mirtį ir po jos, nustatė, kad siela sveria 14–40 

gramų. Nors lengva, ji yra labai vertinga. Tačiau visada at-

siras žmonių, kurie neatsisakys parduoti savo sielos mai-

nais į turtus ar sėkmę.

Žurnalas „Paslaptingi ir magiški reiškiniai“, Nr. 21 (3)

Praėjus vos kelioms dienoms po to, kai mieste išsi-

sklaidė rūkas ir atsitraukė staiga smogęs šaltis, į polici-

ją prisistatė žinomas vaikų rašytojas ponas Kukas. Jis 
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prisipažino nesugalvojęs, apie ką rašyti naują knygą, ir 

prisiminė vaikystėje girdėjęs apie sandėrius su Šėtonu. 

Sumanė juokais pamėginti ir sudarė sandėrį su velniu –  

šitaip atsirado „Užkeiktoji pono Kuko knyga“.

Dienraštis „Publika“, Nr. 142 (73)

Savo laiške mūsų portalui knygų vaikams autorius teigė, 

kad „Užkeiktosios pono Kuko knygos“ negalima palikti at-

verstos. Jei kažkas taip padarydavo, netrukus pasirodyda-

vo rūkas ir pasigirsdavo šnabždesiai, mainais už skaitytojo 

sielą siūlantys kokią nors paslaugą. Esą sielomis buvo mai-

tinama pagrindinė knygos veikėja – ragana Sofija.

Naujienų portalas „18min.lt“

„Ponas Kukas aiškino, kad raganai sielų pasirodė per 

mažai ir ji sumanė persikelti iš kūrinio puslapių į žmonių 

pasaulį ir čia pasilikti“, – sakė Vilniaus policijos atstovas 

spaudai. 

Laikraštis „Lietuvos vakaras“, Nr. 381 (24)



Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų 

skyriaus darbuotoja Nijolė (vardas pakeistas – red.) mūsų 

portalui atskleidė, kad knyga yra sunaikinta ir prieš keletą 

dienų miestą siaubę nepaaiškinami įvykiai daugiau nepa-

sikartos. Anot jos, ir anksčiau mieste pasirodydavo su „Už-

keiktąja pono Kuko knyga“ susijęs rūkas. Šis faktas padėjo 

policijai išaiškinti dar kelias anksčiau neišnarpliotas bylas 

ir paslaptingas mirtis.

Naujienų portalas „belfi.lt“
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1.
Tyliai burgzdamas automobilis palengva rieda medžių 

alėja ir netrukus visiškai sustoja prie didžiulių rūmų.

– Panele, – linkteli vairuotojas, pravėręs limuzino du-

reles.

– Panele, panele, – maivydamasi atkartoja mergaitė. – 

Turbūt daugiau nieko nemoki pasakyti? 

– Moku, – akmeniniu veidu atsako vyras.

– Ir ką gi pasakysi?

– Panele, – vėl linkteli vairuotojas ir mosteli rūmų 

link: – Jums štai ten.

– A, dar moki man nurodinėti, – nusijuokia Milda ir po 

gerų dešimties minučių pagaliau įveikia visus akmenimis 

grįstus laiptus.
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Vos atgaudama kvapą mergaitė pradaro didžiules duris.

– Kaip panelei šiandien sekėsi mokykloje? – mirkteli 

liokajus.

– Kaip visada, puikiai, – iškelia galvą Milda. – Tik...

Mergaitė nuryja seilę ir kažką prisiminusi tuoj pat nu-

kreipia temą.

– Liucijau, o kur tėtis?

– Jis svečių kambaryje su viešnia, – atsako liokajus ir 

tuoj priduria: – Panelei pietūs jau paruošti. Pietaus ir pa-

nelės tėtis su viešnia.

– Ir vėl valgyti su ja prie vieno stalo, – nusipurto Milda 

ir nuslenka į savo kambarį persivilkti mokyklinės unifor-

mos.



11

2.
– O, kokia dailutė mergytė! – po kiekvieno kąsnio vis 

kartoja ryškiai išsidažiusi moteris juodais tarsi smala plau-

kais.

Tiesą sakant, Milda daugiau nieko nepastebi, tik raudo-

nas it kraujas lūpas ir juodus it naktis plaukus. 

– Žinai, tau labai pasisekė, turi labai mielą dukrelę! – 

pasisukusi į Mildos tėtį taria moteris.

Tačiau ponas Radvila taip įnikęs į išmanųjį, kad beveik 

nieko negirdi.

– Tiesą sakant, – čiaumodamas paskutinį lašišos gaba-

lėlį pradeda tėtis, – galėjo pasisekti ir labiau. Mano akcijos 

pakilo tik devyniasdešimt aštuoniais procentais. O juk ga-

lėjo pakilti iki šimto!
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– Mylėsiu tave, net jei akcijos pakiltų vos aštuoniasde-

šimt devyniais procentais, – it lakštingala suokia moteris 

ir paima nuo stalo taurę vandens.

– Iš tikrųjų jos nukrito dviem šimtais procentų, ir 

mums bankrotas, – sumurma Milda, stebėdama viešnios 

reakciją.

Juodaplaukė išpurškia visą vandenį tiesiai ant stalo ir, 

išpūtusi akis, suklykia:

– Kąąą?!

Milda ima juoktis net susiriesdama. Bet, pamačiusi  

piktą moters žvilgsnį, tuoj pat susitvardo ir pradeda gurkš-

noti mėgstamas apelsinų sultis.

O raudonlūpė, ruošdama kozirį prieš mažąją maišti-

ninkę, nusišypso ir pasisuka į Mildos tėtį, sėdintį kitame 

didžiulio stalo gale:
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– Mielasis, gal man daiktus atsigabenti jau šiandien?

Dabar gurkšnį ant stalo išpurškia Milda.

– Ką? – nustemba mergaitė. – Tėti, ką ji čia kalba?

Tėtis tebekramsnoja nenuleisdamas akių nuo išma- 

niojo ekrano.

– Tėti! – dar garsiau sušunka Milda.

– Ką? Kas nutiko? – lyg pabudęs iš sapno sukrunta Mil-

dos tėtis.

– Ar šita... – Mildai vos neišsprūsta bjaurus žodis, bet 

susitvardžiusi prikanda liežuvį. – Ar ji gyvens pas mus?

Tėtis sutrikęs atsisuka į viešnią. Susidūrus jųdviejų 

žvilgsniams, ji dar plačiau nusišypso, o vos tėčiui nusisu-

kus parodo Mildai liežuvį.

– Na, žadėjau tau pasakyti kiek vėliau... Matai, Milda, 

mes su Sofija mylime vienas kitą ir...

– Aš būsiu tavo naujoji mama, – išberia juodaplaukė ir 

vėl išsišiepia.
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– Sofija, Sofija, – kiek pyktelėjęs papurto galvą tėtis. – 

Juk tarėmės, kad dar kiek palauksime!

– Tėti! Tu juk žadėjai mamai, kad vienintelė tavo meilė 

visada būsiu tik aš! – sušunka mergaitė ir apsiašarojusi iš-

bėga iš milžiniško valgomojo.

Ponas Radvila jau kyla nuo kėdės, ketindamas vytis  

dukrą, bet jį sulaiko Sofija.

– Mielasis, ji jau didelė mergaitė. Su ja reikia kalbėti 

kaip su suaugusia, – įtikinamai taria moteris. – Leisk jai 

pabūti vienai. Prisimenu save tokio amžiaus. Pabus viena 

ir nurims. 

*  *  *
Rodos, dar visai neseniai Milda turėjo ne tik tėtį, bet ir 

mamą. Kartu jie veikdavo daug smagių dalykų – statydavo 

sniego tvirtoves (ne tik žiemą, bet ir vasarą – tereikėdavo 

užsisakyti sniego iš Laplandijos), savaitgaliais keliaudavo 

pusryčiauti vis į kitą pasaulio kampelį (arba paliepdavo 
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kokiam virėjui iš kito pasaulio kampelio atskristi pas juos), 

o kiekvieną vakarą Mildos kambary skaitydavo knygas.

– Niekada nepamiršk, dukrele, – vis sakydavo Mildai 

mama, prieš užversdama paskutinį knygos puslapį ir už-

gesindama šviesą, – jei pasaulį užvaldys blogis, jį išgelbėti 

galės tik tie, kurie skaito ir brangina knygas.

Tiesa – vėliau jos abi patirs, kad taip būna ne visada.

– Mamyte, aš žinau, kas jie! Tai knygų pardavėjai! – 

kartą ištarė Milda nustebusiai mamai ir privertė ją nusi- 

juokti: – Juk jie knygas vis brángina ir brángina. 

Taip smagiai Radvilų šeima ir gyveno, bet vieną dieną 

Mildos mama netikėtai dingo – taip taip, tiesiog dingo! 

Tėtis iš liūdesio visa galva pasinėrė į darbus, apleisdamas 

Mildą ir vakarinius skaitymus. Neilgai trukus ir pati mer-

gaitė jau nebepaimdavo į rankas knygos.

– Lauksiu, kol grįš mama, – sykį pažadėjo sau mergaitė 

ir nusprendė iki tol jokiu būdu neskaityti.


