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DVOKAS!





SUSIPAŽINTI SU TEKSTU:
didžiosios raidės, nesudėtingi žodžiai, patrauklios 
iliustracijos. Puikiai tiks pradedančiam skaitytojui.

LINKSmAI moKyTIS SKAITyTI:
didžiosios raidės, trumpi sakiniai, aiškūs tekstai. 
Šiek tiek įgudusiam skaitytojui.

įTvIrTINTI SKAITymo įgūdŽIUS:
raidės didesniu nei įprasta šriftu, ilgesni sakiniai, 
įdomios istorijos. Pažengusiam skaitytojui. 

Mieli tėveliai!

Ši knygelių serija paragins jūsų vaiką ištarti „Aš skaitau!“

Vaikai mokosi skaityti įvairiai. Vieni tobulina įgūdžius, įveikdami vis 
sudėtingesnes knygas, kiti grįžta prie pamėgtų skaitinių ir atranda juos iš 
naujo. Padėkite mažajam skaitytojui tobulėti ir labiau pasitikėti savimi. 
Juk mokytis skaityti gali būti paprasta ir smagu. Serijoje „Aš skaitau!“ ra-
site visko: nuo pirmųjų pasakojimų, kuriuos įveikiant mažiesiems prireiks 
jūsų pagalbos, iki knygų, kurias vaikas perskaitys savarankiškai. Kiekvie-
nam mokymosi skaityti etapui čia rasite tinkamiausią knygutę.
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1  s k Y r i U s

Buvo penktadienio vakaras ir Berčio šei-
ma vakarieniavo. Bertis mėgo penktadienio 
vakarus. Priešaky – visas savaitgalis, ir nie-
kas jo nesugadins.

– FU! Kas čia taip siaubingai smirdi? – pa-
klausė Tėtis, raukydamas nosį.

Visi pažvelgė į Bertį.
– Ką? Ne aš! – sušuko Bertis. – Tai Siuzė!

Dantys!



– NE AŠ! – suriko Siuzė, visa išraudus.
– Na, kažkas juk smirdi, – tarė Tėtis, kil-

damas nuo stalo.
Mama uodė orą.
– Fui! Aš irgi užuodžiu!
Bertis toliau kramsnojo bulvytes. Tiek su-

maišties dėl kažkokio smirdaliuko! Kas nors 
išgirdęs dar pamanytų, kad jis susprogdino 
smarvės bombą ar ką.

Tėtis sukosi po kambarį, šniukštinėdamas 
lyg medžioklinis šuo. Staiga sustojo ir susi-
raukė.
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– FU! ČIAGI SMIRDŽIUS!
Smirdžius kilstelėjo galvą nuo pagalvėlės 

ir tingiai pasikasė paausį.
– FUUU! Jis dvokia! Jis smirdi! – sušuko 

Siuzė, užsispaudusi nosį.
– Berti, turėsi jį sutvarkyti, – paliepė 

Mama.
– AŠ?! – sušuko Bertis. – Kodėl aš?
– Nes jis tavo šuo!
– Ką aš galiu padaryti, jei jis truputį smir-

di, – atrėžė Bertis. – Šunys turi smirdėti!
– Ne taip stipriai, – tarė Tėtis. – Man visai 

dingo apetitas.
– Ką jis veikė? – rūsčiai paklausė Mama.
– Nieko! – atsakė Bertis. – Aš tik pave-

džiojau jį parke.
Iš dalies tai buvo tiesa. Smirdžius dūko 

parke kaip visada, vaikydamasis paukščius ir 
voveres. Štai pakeliui namo viskas suprastėjo. 
Jie ėjo pro didelę ganyklą ir Smirdžius pašė-
lo. Pralindęs pro tvorą, privertė Bertį paleisti 



pavadėlį. Laimei, karvių ten nebuvo – tik 
gausybė karvių tortų. Vis dėlto Smirdžius 
prisilakstė ir iš aptvaro išlindo dvokdamas 
taip, kad net rietė nosį.
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– Na, kad ir ką jis veikė, dabar turi jį iš-
maudyti, – pareiškė Mama.

MAUDYTIS? Smirdžius pastatė ausis.
– Bet kodėl aš turiu tai daryti, – suniurnėjo 

Bertis.
– Nes kol to nepadarysi, negausi kišenpi-

nigių, – atrėžė Tėtis.
Bertis paniuro. Štai ir po puikaus savaitga-

lio! Priversti Smirdžių maudytis – neįmanoma 
misija. Jis NEKENČIA maudynių. Visas tas 
švarinimas ir murkdymas muiluotame van-
deny! Bertis kuo puikiausiai suprato šuns 
jausmus. Jei būtų jo valia, maudytis neleistų 
įstatymai.

– Gali jį prausti sode, – pasakė Mama.
– Kodėl netinka vonia? – paklausė Bertis.
– Jokiu būdu! – niūriai atitarė Mama. – 

Tik ne po to, kas nutiko praėjusį kartą!
Bertis prisiminė. Praėjusį kartą vonios 

kambarys truputuką susijaukė. Jis atsiduso ir 
pakilo nuo stalo.



– Smirdžiau! Ateik, drauguži!     
Bet Smirdžius jau buvo dingęs. Užteko iš-

tarti žodį „maudytis“, ir jis smuko į antrą 
aukštą slėptis.
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2  s k Y r i U s

Po pusvalandžio Bertis stovėjo sode prieš 
namą, apsiginklavęs kempine ir buteliu-
ku šunų šampūno. Dėvėjo neperšlampamą 
striukę, gumines pirštines ir botus. Jei ketini 
maudyti Smirdžių, geriausia būti pasiruošu-
siam. Ant vejos stovėjo plastikinė vonelė, 
pilna muiluoto vandens.
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Smirdžius slėpėsi krūmuose ir nenorėjo 
išlįsti. Bertis jau vaikėsi šunį po sodą ir pa-
šiūrę. Galiausiai pavyko užspeisti jį kampe. 
Vartai buvo užkelti ir daugiau nebebuvo kur 
bėgti.

– Smirdžiau! Ateik, drauguži! – pašaukė 
Bertis.

Smirdžius nė nekrustelėjo. Bertis pasikni-
so kišenėse ir išsitraukė slaptą ginklą – traškų 
šunų sausainį.

– Ei, Smirdžiau! Žiūrėk, ką turiu!
Iš už krūmo išlindo Smirdžiaus galva. Jis 

be galo mėgo šunų sausainius, ypač traš-
kiuosius. Vizgindamas uodegą Smirdžius 

prislinko arčiau. 
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– Ir kas gi čia, a? – suburkavo Bertis.
Smirdžius atsitraukė. Jis matė muiluotą 

vandenį ir žinojo, ką tai reiškia. Antra vertus, 
norėjo sausainio. Iškišęs liežuvį, šuo sėlino ar-
tyn. Bertis laukė, kol pasieks Smirdžių ranka.

– PAGAVAU! – sušuko čiupdamas jį už 
antkaklio.

– AU! – viauktelėjo Smirdžius, bandyda-
mas ištrūkti. Bertis traukė jį į save. Smirdžius 
traukėsi atgal. Dar vienas trūktelėjimas 
ir...

– AAAAA! PŪKŠT!
Bertis atleido gniaužtus ir nuvirto 

aukštielninkas.
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– CHA CHA CHA! – pasigirdo džiugus 
balsas. – Ar smagu maudytis, Berti?

Bertis nusišluostė akis ir pažvelgė į virš 
tvoros kyšantį kvailoką veidą. Tai buvo Ro-
jus Turčius, didžiausias mokyklos pamaiva. 
Šalia stovėjo ne ką mažesnis pasipūtęs šuva.

– Ko nori? – susiraukė Bertis.
– Tiesiog ėjau pro šalį, – atsakė Rojus. – 

Beje, čia Kunigaikštis. Jis yra gry-
naveislis dogas.

Smirdžius nušlepsėjo pažvelgti į atėjūną 
iš arčiau. Tas suurzgė.
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– Mano tėtis sako, kad grynaveisliai šunys 
patys geriausi, – gyrėsi Rojus. – Kunigaikštis 
laimėjo šimtus prizų. Ketinu su juo pasiro-
dyti Pudslio šunų parodoje.

– Kaip tau gerai, – abejingai tarstelėjo 
Bertis.

– Tu tiesiog pavydi, nes tavo šuo liktų 
paskutinis, – nusišaipė Rojus. – Tėtis man 
liepia laikyti Kunigaikštį atokiau nuo miš-
rūnų.

– Na, Smirdžius gudresnis už tavo šunį, – 
atrėžė Bertis.

– Tikrai? – atsakė Rojus. – Kunigaikštis 
moka triukų. Duok šunų sausainį.

Bertis nenoriai padavė sausainį.
– Sėdėk, Kunigaikšti! – įsakmiai tarė Ro-

jus. Kunigaikštis atsitūpė. Rojus atsargiai 
padėjo sausainį šuniui ant nosies. Kuni-
gaikštis nė nekrustelėjo. Smirdžiaus liežuvis 
nukaro iki žemės.

– Lauk, lauk... – griežtai paliepė Rojus.



– Vienas, du trys... OP!
Kunigaikštis linktelėjo galvą, išsviesdamas 

sausainį aukštyn. Staiga pašoko pats ir paga-
vo skanėstą.

TREKŠT!
Smirdžius gailiai suinkštė.
– Štai! – Rojus netvėrė džiaugsmu. – Ką 

pasakysi?
Bertis gūžtelėjo pečiais.
– Kiekvienas šuo taip galėtų.



– Taviškis tikrai ne! – pašaipiai atrėžė Ro-
jus. – Mano tėtis sako, kad Kunigaikštis 
gaus aukščiausią „Geriausio parodos šuns“ 
apdovanojimą.

– Na jau! – nusišaipė Bertis. – Lažinuosi, 
kad Smirdžius gali jį nugalėti.

Kapliadantis Rojus išsišiepė.
– Tai kodėl nevedi jo į parodą, gudruoli?
– Kas sako, kad nevedu? – atrėžė Bertis.
– Gerai, – tarė Rojus. – Susitiksime sekma-

dienį. Tavo šuo liks paskutinis. Cha cha!
Bertis stebėjo, kaip Rojus su Kunigaikščiu 

nužygiuoja užrietę nosis. Koks pasipūtėlis! – 
pamanė Bertis. Ką gi, reiktų juos pamokyti. 
Argi sunku laimėti šunų parodoje? Pala, ar 
Rojus sakė „sekmadienį“? Vadinasi, Berčiui 
teliko viena diena, kad paverstų Smirdžių 
parodiniu šuniuku.



Iliustruotojas Deividas Robertsas (David Roberts, g. 1970 m.) 
kadaise sukūrė Bertį – nevalyvą berniuką, kuris nuolat patenka į 
netikėčiausias situacijas. Pasitelkęs rašytojo Alano Makdonaldo 
(Alan MacDonald, g. 1958 m.) vaizduotę, dailininkas sėkmingai 
kuria knygutes apie Bertį ir jo draugus. Šioje Bertis veda Smirdžių į 
šunų parodą, kad nušluostytų nosį Rojui, kartu su draugais bando 
apgauti mokytoją, kuri išvykoje liepė jiems miegoti skirtinguose 
kambariuose, ir kuria mokyklos uniformą! Žinoma, jam išeina 
savaip ir gal ne visai sėkmingai... Knygutė ne tik linksmai iliustruota 
ir smagi, bet ir įtvirtina skaitymo įgūdžius (serija „Aš skaitau“).

MacDonald, Alan

Nevala Bertis. DVOKAS! / MacDonald, Alan; iš anglų kalbos vertė Valdas Kalvis; 
iliustravo David Roberts. – Vilnius: Nieko rimto, 2016. – 96 p.: iliustr.
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Kitos serijos „Aš skaitau!“ knygos:

Meškis ir Žąsis
 Katinėlis Juodis. Smagiausias žaidimas

Katinėlis Juodis. Saldžių sapnų
Katinėlis Juodis. Nedorėlis lietutis

Nevala Bertis. Dantys!
Pabaisų akademija
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Susipažinti su tekstu

Linksmai mokytis skaityti

Įtvirtinti skaitymo įgūdžius

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

Akcijos ir ypatingi pasiūlymai

KAS ČIA SMIRDI?!
Kaip tai kas? Žinoma, kad šuo. 
Jis ką, žibutėmis turi kvepėti? 

Na, nebent į parodą eidamas...

O štai mokyklos direktorė, bežiūrėdama į Bertį, 
nusprendė, kad mokiniams reikia UNIFORMŲ.
GERAI, kad uniformai sukurti paskelbė konkursą.

BLOGAI, jei laimės kažkas kitas.
Na, bet Bertis juk NEABEJOTINAI geriausią sukūrė.

kiti Berčio
nuotykiai –




