


1

1 SKYRIUS

Kokia kūdikiška 
knyga

Mano vardas Dorė, tačiau visi mane vadina 
Valiūke. Man šešeri. Mano veidas sėte nusėtas 
strazdanėlių, o plau
kai nuolat susivėlę. Čia 
mano mylimiausi nakti
nukai: juos vilkiu kiaurą 
dieną. Jei tik galiu.

Bet užvis svarbiausia, 
žinai, kas? Aš turiu du pa
saulius: vienas yra tikras, 
o kitas – įsivaizduojamas.
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Mama  
ir  

tėtis

Vyresnysis 
brolis Lukas

Vyresnioji 
sesė Violeta

Nauja geriausia 
draugė Rozabelė

Senas draugas 
Džordžas

Čia – mano tikrasis pasaulis:
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O čia – mano vaizduotės pasaulis: Mano geroji 
fėja – ponas 
    Dribsnelis

 Skambink 
bet kuriuo 
bananu.

Mano geriausia 
draugė Merė, kuri 

miega po mano lova.

   Mano priešė  
ponia Raja 

   Rajuonė
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TRAŠKITOS
SALDŪS AGĖSIAI

Šie du pasauliai vienas su kitu 
susipina kaip šokoladiniai ir vani
liniai ledai vafliniame kūgelyje. Ti
kra ir netikra susimaišo į viena, ir 

gyvenimas virsta pašėlusiu nuoty
kiu! Pasakysiu dar kai ką: man nuo

lat nutinka keisčiausių dalykų! Bet 
brolis su sese sako, kad aš įkyri. Ir kad 

baisiai bjauriai valgau.

Kiekvieną rytą prie pusryčių stalo Lukas ir 
Violeta atsitveria nuo manęs dribsnių dėželė
mis – kad nematytų, kaip valgau.

– Negaliu žiūrėti, kaip ji šliurpia tuos sutežu
sius dribsnius, – baisisi Lukas.

– O aš negaliu žiūrėti, kaip jai per smakrą 
varva pienas. Fui! – bjaurisi Violeta.
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Bet aš jų nesiklausau, nes ant vienos dėželės 
staiga išvystu nupieštą ponią Rają Rajuonę. Ne
moku perskaityti, kas ten parašyta, bet žinau, 
kad tikrai nieko gero.

 D
RIBSNOLA

UŽ 
DYKĄ

507 METŲ 

AMŽIAUS

VĖL GROBIA!

Į virtuvę įlekia mama ir 
visu balsu užrinka.

VALIŪKE! 
TU DAR 

NEAPSIREN-
GUSI?!



Bet pirma reikia pažadinti Merę. Jau gerą mė
nesį rytais turiu budinti ir traukte traukti ją iš 
palovio – net su keptuve rankoje! Kitaip ji nesu-
pranta, kad laikas keltis. Kai pradėjau eiti į moky
klą, likusi viena namuose ji virto baisia tingine.

Bandau sugalvoti, 
ką jai veikti, kol aš 
mokykloje.

Suritink 
150 šlapių 

tualetinio popieriaus 
rutuliukų ir sukišk 

po Violetos 
paklode.



Nenoriu, kad 
Merė jaustųsi visų 
užmiršta ir niekam 
nereikalinga.

Valykis  
Violetos dantų 

šepetėliu.  
Leidžiu...

Neju-
dėk.

Ai! 
Skauda!

Šukuok. Nesustok.

Visa laimė, kad ji patenkinta bent jau tada, kai 
šukuoju jai kailį.



Žingsniuodama 
į mokyklą sugal

voju naują žai
dimą „Neužmink 

ant lipniosios nuo
dės“. Nuodė – tai nuo

dinga guma. Jei ant jos 
netyčia užlipi, ji tau iš šir
dies išsiurbia visą kraują.

   VALIŪKE! 
PAMIRŠAI 
KUPRINĘ!

O manęs 
neapka-
binsi?


