
Šarlotė: Šis putlus lin
mas kūdikėlis — maž
Albino ir Modės sesutė.

Kada nors vyresnėlis

brolis tikrai pasiims
ją kartu, kai leisis į
savo nuotykius, paža
dame...

Albinas: Užaugęs jis bus lenktynininkas. Arba
veterinaras. O gal prezidentas. Jis svajotojas, tačiau
drąsus ir sumanus. Jis -Tirdelio globotinis.

Albino mama: Trečiadieniais ji būna namie. Kito

mis dienomis dirba buhaltere. Ji gali po vandeniu
perplaukti visą baseiną vienu įkvėpimu.

Albino tėtis: Jis turi pačią geriausią dviračių par
duotuvę visame mieste, „Laimingas dviratis". Jo

ruoštas karštas šokoladas — skaniausias, kokį Albi
nui teko ragauti.

Modė: Albino vyresnėlė sesuo. Savo klasėje ji pirmūnė
(netgi kūno kultūros pamokose). Ji viską moka, bet

yra labai bjauraus būdo!

Bonfua t

Tirdelis: Angelų sargų mokykloje sako, kad jis
dosnus ir geraširdis, kad jo mintys sklando pade

besiais. Bet juk gyvenant danguje tai įprasta, ar ne?

Angelų klubas: Pastelis, Akvarelis, Sitronelis, De-

cibelis, Riturnelis ir Pataselis. Jie — Tirdelio draugai,

visada pasiryžę padėti jam daryti gerus darbus ir
vykdyti angelo sargo misiją!

Tutorielis, Auklėtojas: Jis veda daugiausia pamokų
būsimiesiems angelams sargams. Jis labai senas.

Sako, toks senas, jog mokėsi vienoje klasėje su

angelu Gabrieliumi...

Angelai

Pasakėlės veikėjai



Visa klasė susirenka į muzikos pamoką.

Angelas Liutėvielis diriguoja būsimųjų

angelų sargų chorui. Tirdelis stovi tarp

savo draugų Pastelio ir Akvarelio, traukia

giesmę visu balsu. Deja, vargšas Decibelis,

kuris stovi už jų, visą laiką nusidainuoja.



toli gražu ne Decibelis! Ne, tai juk Albino

balsas, jį kviečia draugas.

Tirdelis nedvejodamas neria tarp debesų

ir skrenda tiesiai į Bonfua namus. Gerai,

kad angeliukas per skraidymo pamokas

pagaliau išmoko pristabdyti prieš nutūp
damas ant žemės!
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—Septintą kartą, — draugiškai šypsosi

Liutėvielis, - kartoju: „Glo-o-o-ri-ja", o

ne „Glor-i-i-i-ja".

Decibelis pakartoja:

—Glo-o-o-ri-i-ja...

Lyg to dar būtų negana, muzikos mo

kytojas jam pasiūlo trumpam pasilikti po
pamokos. Kitiems angeliukams pamoka

baigta. Kol angeliukai šokinėja ant debesų,

o Decibelis vis dar mokosi giedoti, Tirdelis

užsisvajojęs šildosi pirštukus gražiame

saulės spindulėlyje. Staiga jis lyg ir išgirsta
savo vardą:

—Tird-e-e-e-li!

Jis įtempia ausį. Taip, tai tikrai angeliu

ko vardas, Tirdelis neapsiriko. Bet jį šaukia


