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Nešvarūs saldaiNiaiNešvarūs saldaiNiai

– KAŽKAS NEGERAI.
Kalis atrodo susirūpinęs. Šeštadienis, juodu 

su Elsa stovi Rūko saldainių parduotuvėje. 
Vaiduoklių biuras jau kurį laiką negavo jokios 
naujos bylos, todėl juodu yra laisvi. Ir labai nori 
saldainių.

Tačiau kažkas negerai. Saldainių parduotuvė 
paprastai sausakimša, ypač savaitgaliais. O 
šiandien čia nėra nė gyvos dvasios.

Nematyti net Cukrinės Belos, o tai labai 
keista. Juk jai priklauso ši parduotuvė.



Elsa apsidairo. Per didelį vitrinos langą šviečia 
saulė.

Ant sienų – ilgos medinės lentynos. Jos 
pilnos saldainių dubenų ir šokoladinių saldainių 
dėžučių. Vidury parduotuvės ant stalo išdėliota 
dar daugiau dubenų su saldainiais.

– Auuu, ar čia kas nors yra? – šūkteli Kalis.
Tada jie išgirsta, kad kažkas garsiai 

šniurkščioja. Verkia Cukrinė Bela. Sėdėdama ant 
grindų už kasos.

– Kas atsitiko? – išsigandusi klausia Elsa.
Cukrinė Bela atsistoja.
– Dingo visi mano pirkėjai. Niekas nebedrįsta 

čia ateiti. Tik judu.



Kalis susiraukia.
Visi, kuriuos jis pažįsta, labai mėgsta šią 

parduotuvę.
– Turiu parduoti saldainius, kad užsidirbčiau, – 

sako Cukrinė Bela. – Neturėdama pinigų negalėsiu 
sumokėti nuomos. O jeigu nesumokėsiu, turėsiu 
uždaryti parduotuvę.

Uždaryti parduotuvę!
Elsa nusimena. Tik įsivaizduok, jei neliktų Rūko 

slėnio saldainių parduotuvės! Būtų labai liūdna.
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Staiga suloja šuo, garsiai ir šaižiai.
– Tik ne tai, – sudejuoja Cukrinė Bela. –  

Tam šuniui ne visi namie.
– Kokiam dar šuniui? – klausia Kalis.
Tą pat akimirką anapus stiklo jie išvysta šunį. 

Mažą baltą pudelį. Jis letenėlėmis braižo lango 
stiklą.

Ant šuns kojų užtemptos ryškiai žalios 
blauzdinukės.

– Žiūrėkite! – sako Elsa ir nusijuokia. –  
Koks gražus!

Kažkas šuniukui švilpteli ir tas nenoriai  
nubėga nuo lango.



– Jis gyvena už kelių namų, – sako Cukrinė Bela. – 
Niekas jo neprižiūri. Jis nuolat veržiasi vidun.

Tada atsidaro parduotuvės durys.
Vidun dirsteli berniukas.
Tuoj pat pribėga jo mama.
– Neik ten, – įspėja ji imdama vaiką už rankos. – 

Juk žinai, ką sakiau. Šioje parduotuvėje visi saldainiai 
nešvarūs. Einam!


