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Pirmas skyrius

– Keite, kaip tau sekasi?  – paklausė 
tėtis.

– Vis dar galvoju... – mergaitė su-
simąsčiusi paišinėjo kalėdinio dovanų 
sąrašo kamputyje. 

Šuns snukutį su didelėmis ilgo-
mis ausimis ir apskritomis tamsiomis 
akimis. Mergaitė šyptelėjo. Jis toks 
mielas!
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– Iki Kalėdų liko tik mėnuo, – pa-
reiškė tėtis. – Abi senelės nori žinoti, 
ką tau nupirkti dovanų. Jei neparašy-
si, ko norėtum, gausi kojines.

Keitės sąrašas buvo neilgas. Keletas 
knygų, nauji sportukai ir mobilusis 
telefonas. Mergaitė buvo tikra, kad 
jo negaus, nes mama manė, jog ji dar 
per maža.

– Tik tiek? – nustebęs paklausė tė-
tis, dirstelėjęs jai per petį.

Keitė mąsliai pažvelgė į jį. Ar dabar 
tinkama akimirka prašyti?

Tėtis užmetė akį į Džesės sąrašą. 
Vyresnioji Keitės sesuo sėdėjo prie-
šingoje stalo pusėje, jos sąrašas buvo 
labai ilgas ir netvarkingas.

– Nieko neįstengiu perskaityti!  – 
pasiskundė tėtis. – Džese, tau teks jį 
perrašyti.



Džesė dirstelėjo į sąrašą ir nusišyp-
sojo.

– Tai ne mano kaltė. Pūkė mėgsta 
ateiti ir ant jo atsisėsti, juk žinai jos 
įpročius! Turėjau rašyti ten, kur liko 
vietos.

Išgirdusi savo vardą, katė liovėsi 
laižyti letenėles ir klausiamai pažvel-
gė į šeimininkus. Jos žvilgsnis, rodos, 
bylojo: Kalbate apie mane? Pūkei labai 
patiko popieriaus lapai. Jei kas nors 
rašydavo ar skaitydavo laikraštį, ji tol 
nenustygda-
vo, kol įsi-
taisydavo 
ant jų. 


