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Pirmas skyrius

Lipdama laiptais į gyvūnų prieglaudą 
Bela niekaip negalėjo liautis šokinėjusi. 
Ji buvo per daug susijaudinusi, kad ra-
miai eitų. Šios dienos ji taip ilgai laukė. 
Praėjo savaičių savaitės nuo tada, kai 
mama su tėčiu ėmė rimtai kalbėti apie 
tai, kad nori įsigyti šunį, o iki tol Bela 
stengėsi juos įtikinti metų metus.



6

Ir štai dabar jie eina į Redlando 
gyvūnų prieglaudą išsirinkti šuns.

– Kaip manot, kokį šunį pasiimsi-
me? – staiga paklausė ji apsigręžda-
ma ant aukščiausio laiptelio ir žvelg-
dama į mamą, tėtį ir Tomą, vyresnį 
brolį. Jie visi ėjo iš paskos, nes ji, vos 
išlipusi iš mašinos, bėgo pirma. Bela 
norėjo to paklausti (ir užduoti dau-
gybę kitų klausimų) dar tada, kai ma-
ma prieš kelias dienas pasakė, kad jie 
važiuos į gyvūnų prieglaudą. Bet vis 
nedrįso. O jeigu jie nėra nusprendę 
ir išvis atsisakys šitos minties? Net 
ir dabar mergaitė neramiai žvilgčio-
jo į mamą, tėtį ir Tomą  – ką gi jie 
atsakys. Ji pati daug apie tai galvojo, 
mėgindama apsispręsti, koks šuo jai 



labiausiai patiktų, būtų pats geriau-
sias ir mieliausias iš visų.

Tiesą sakant, kelias savaites ji apie 
nieką daugiau ir negalvojo. Jos drau-
gė Megan kas kartą užversdavo akis, 
kai tik Bela mokykloje užsimindavo 
apie šunį ar pasiūlydavo užsukti į bib-
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lioteką ir pavartyti knygą apie šunis. 
O ponas Petersas, jų mokytojas, ma-
žiausiai tris kartus perspėjo Belą, kad 
nesvajotų. Antra vertus, jis už eilėraštį 
apie šunį davė jai žvaigždę ir du taš-
kus. Taigi, kaip ir lygiosios.

Bet ir po viso to Bela niekaip ne-
apsisprendė, kokio šuns iš tikrųjų 
nori. Ji žinojo, kad tėvai paims šunį 
iš prieglaudos, nes pirkti veislinį la-
bai brangu, be to, jie tikrai norėjo, kad 
benamis gyvūnėlis turėtų namus.

Taigi gal ir gerai, kad jos širdis 
nelinksta prie kurios nors vienos 
veislės, nes tikimybė, kad prieglau-
doje jie ras būtent tokį šunį, labai 
maža. Tačiau vis tiek truputį keista, 
kad galėdama rinktis, kokį tik nori, 
ji taip ir nenusprendė, koks šuo jai 
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labiausiai patinka. Bėda ta, kad visi 
patinka...

– Jei prieglaudoje būtų visokių šunų, 
koks tau labiausiai patiktų? – paklausė 
ji mamos. – Žinau, kad taip nebus, – 
skubiai pridūrė ji. – Aš tik šiaip klausiu.

Mama nusišypsojo.
– Laukiau, kada to paklausi. Tru-

putį nustebau, kad nebuvai prilipus 
prie kompiuterio besirinkdama, ko-
kio šuns norėtum.

Bela truputį sutrikusi nusišypsojo.
– Aš tik tai ir dariau! – prisipažino 

ji. – Bet taip ir nenusprendžiau!
Atidarydama prieglaudos duris ma-

ma švelniai pataršė dukrai plaukus.
– Jei turėčiau kad ir kokį šunį, ti-

kriausiai norėčiau mažo ir mielo. Gal 
takso.
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– Čia tas, kuris panašus į dešre-
lę? – įtariai paklausė Tomas. – Tikrai 
nenoriu šuns dešrelės. Mano draugai 
juoktųsi. Būtų šaunu turėti didelį,  – 
šyptelėjo jis. – Norėčiau to didžiulio 
gauruoto šuns.

Bela užvertė akis.
– Puikiai apibūdinai. Kokio didžiu-

lio gauruoto?
– Na, žinai, to iš reklamos.
– O! Bobteilo! – Bela sužavėta su-

linksėjo. – Jie nuostabūs.
– Atsipeikėkit, – tėtis papurtė gal-

vą žiūrėdamas į Belą ir Tomą. – Ne-
manau, kad čia bus bobteilų ir netgi 
taksų. Dauguma šunų tikriausiai be-
veisliai. Na, gal maišytų veislių.

Bela linktelėjo. Mama jau buvo re-
gistratūroje ir aiškino, kad jie norė-
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tų apžiūrėti šunis ir vieną išsirinkti. 
Mergaitė buvo tokia laiminga, kad 
nenustygo vietoje.

– Tėti, o tau kokie šunys patinka?
– Hmmm, – tėtis suraukė kaktą. – 

Man patiktų koks nors didelis. Ves-
čiausi jį eidamas pabėgioti.

Tomas prunkštelėjo.
– Tai gal kurtas?
Jų tėtis buvo gana aukštas ir mėgo 

bėgioti ilgas distancijas. Jis dalyvavo 
maratone  – jie visi vyko į Londoną 
pasižiūrėti.

Bela papurtė galvą.
– Nežinau dėl kurtų, tėti. Jie tur-

būt neatlaikytų bėgiodami su tavi-
mi. Kad ir yra labai greiti, bet bėga 
tik trumpus atstumus. Be to, jei čia 
būtų kurtas, jis jau turėtų būti bė-
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gęs lenktynėse, – susimąstė ji. – To-
kie šunys labai liūdni. Šeimininkai 
juos tiesiog palieka, kai šie nebegali 
lenktyniauti, ir paskui jie nebeturi 
tinkamų namų, jais niekas daugiau 
nesirūpina. Jų baisūs dantys, nes šei-
mininkai iš tikrųjų kurtų neprižiūri. 


