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Mieli tėveliai!
Ši knygelių serija paskatins jūsų vaiką ištarti: „AŠ SKAITAU!“ 

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

SUSIPAŽINTI SU TEKSTU:
didžiosios raidės, skiemenuotas tekstas,  
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 šriftu, ilgesni sakiniai,
įdomios istorijos. Pažengusiam skaitytojui.
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P IRMAS SKYRIUS

Geltonomis paklaikusiomis akimis į mop-
sę Pegę spoksojo didžiulis siaubūnas. Jis buvo 
iššiepęs aštrius dantis ir garsiai riaumojo. Tą 
akimirką, kai jau kėsinosi praryti, Pegė krūp-
telėjo ir pabudo iš miegų.

Oi! – pralėkė Pegei galvoje. – Tai tebuvo 
sapnas.

Tada ji atsimerkė ir iš išgąsčio net pašoko. 
Kažkas baisingo judėjo koridoriumi tiesiai 
link jos. Tai buvo ne pabaisa, bet ir ne ką 
geriau – artinosi dulkių siurblys!



– Atsiprašau, Pege, – šūktelėjo tėtis, per-
rėkdamas siurblio garsą. – Žinau, kad jo labai 
nemėgsti, bet šiandien šeštadienis.

Kiekvieną šeštadienio popietę Pegės šeima 
tvarkydavosi. Pegė movė tolyn nuo siurblio 
ir įlėkė į svetainę. Chloja valė langus, o jos 
vyresnysis brolis Finas šluostė dulkes. Rubi, 
jauniausia iš trijų vaikų, tvarkėsi žaislus.

– Aš irgi padėsiu! – tarė Pegė ir dantimis 
sugriebusi meškiuką įmetė jį į krepšį.



Savaime suprantama, žmonės lojimo nesu-
prato. 

Mama įėjo į svetainę ir nusiėmė geltonas 
gumines pirštines.

– Su virtuve baigta. Kaip jums sekasi čia?
– Beveik pabaigėme, – atsakė Chloja.
Pegė ištraukė po sofa pasimetusį trauki-

nuką ir nunešė jį Rubi ant kelių. Mergaitė 
paglostė mopsei galvą ir sukikeno:

– Pegė irgi mums padeda.
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– Ar galiu šįvakar su draugėmis kepti pi-
cų? – paklausė Chloja.

Ji purškė langus valikliu ir trynė popieri-
niais rankšluosčiais.

Mmm, pica... – vien apie tai pagalvojusi 
Pegė ėmė varvinti seilę.

– Žinoma, – sutiko mama.
– O galim dar spraginti kukurūzų ir žiūrėti 

siaubo filmą? – tęsė Chloja. – Prašaaaauuu-
uu, jau beveik Helovynas.

– Tikrai, – juokdamasi atsakė mama, – na 
gerai jau.

– Kas šiandien liks pas mus nakvoti? –  
paklausė Finas, šluostele bėginėdamas per 
lentynas.

– Elė ir Hana, – atsakė Chloja. – Miegosi-
me svetainėje. Aišku, ir Pegė bus su mumis.

– Valio! – sulojo Pegė. 
Ji ir Chloja buvo geriausios draugės nuo 

pat tos dienos, kai Chlojos šeima priglaudė 
Pegę iš gyvūnų prieglaudos. Mopsė mylėjo 



13

visą šeimyną, tačiau su Chloja ją visad siejo 
ypatingas ryšys.

– Ar galime šiandien ilgai ilgai neiti miego-
ti? – toliau prašė Chloja.

– Jei tik nepažadinsite visų kitų.
– Ir aš noriu! – maldavo Rubi, strikinėda-

ma vietoje. – Aš irgi noriu ilgai nemiegoti!
– Na jau ne, – prieštaravo Chloja. – Tu 

dar tik paruošiamojoje klasėje, dar per maža 
naktinėti.

– Rubi, tu gali likti truputuką ilgiau nei 
įprastai, – aiškino mama, – tačiau čia Chlo-
jos vakarėlis.

– Nesąžininga! – raukėsi Rubi.
– Kai truputį paūgėsi, ir tu galėsi surengti 

ilgų pasisėdėjimų, – pažadėjo mama.
– Ir tu negalėsi mums trukdyti! – į vyresnį 

brolį kreipėsi Chloja.
– Nesijaudink, – tarė Finas, šiurendamas 

ją dulkių šluostele, – aš ir taip nenoriu leisti 
laiko su tavim ir tavo kvailomis draugėmis.



– Ir gerai, – atkirto Chloja, rodydama lie-
žuvį. – Nes tavęs niekas ir nekviečia!

Pegė nekantravo sulaukti Chlojos draugių. 
Ji nubėgo prie lango ir šokinėjo, priekinė-
mis letenėlėmis pasirėmusi į palangę. Juoda 
plokščia nosyte atsirėmusi į stiklą, Pegė pro 
langą spoksojo į kiemą. Medžiai liepsnojo 
raudonais, auksiniais ir rudais lapais, tačiau 
Chlojos draugių ant tako dar nebuvo ma- 
tyti.
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– Pege, – atsiduso Chloja, – aš ką tik jį nu-
valiau! – Ji dar kartą papurškė langų valiklio 
ir nuvalė dėmę, kurią Pegė jau spėjo palikti 
ant stiklo savo nosyte. – Noriu greičiau viską 
pabaigti, kad galėčiau pradėti vakarėlį.

– Jau saugu išlįsti, – tarė tėtis, kyštelėjęs 
galvą pro duris. – Siurbti baigiau. Ar dar ką 
reikia padėti?

– Ne, – atsakė mama. – Jau viskas. Visi 
puikiai padirbėjote!

– Nagi, Pege, – kalbino mopsę Chloja, – 
reikia sugalvoti šiam vakarui planą!

Pegė nuskubėjo paskui Chloją – skuodė 
laiptais, kiek tik nešė jos trumpos letenytės. 
Sukryžiavusi kojas, Chloja atsisėdo ant lovos 
ir išsitraukė blizgančią užrašinę su vienaragiu 
ant viršelio. Tada ėmė sudarinėti sąrašą.

– Pica... pasilepinimas... spragėsiai... – 
garsiai galvojo ji.

Pegei visa tai skambėjo smagiai, ypač ta 
dalis apie picą ir spragėsius! Ji džiugiai sulojo.



Mažoji mopsė Pegė jau seniai tapo tikrų tikriausia šeimos nare. 
Šunytė puikiai žino, kad jokia šventė neapsieis be jos, net jei tai – 
šiurpusis Helovynas. Bėda, kad Pegė išties truputį prisibijo ir siaubo 
istorijų, ir pabaisiškų kostiumų. Tačiau tai galėtų būti puiki proga 
išmokti įveikti baimę.

„Mopsas, svajojęs tapti moliūgėliu“ – jau daugelio pamėgtų kny-
gų apie mopsiukę Pegę tęsinys, tačiau jį galima skaityti ir kaip atskirą 
pamokomą istoriją apie meilę gyvūnams bei draugystę. Knygų autorė 
Bella Swift gyvena Londone kartu su vyru, dviem dukromis ir kate, 
kuriuos labai myli, tačiau paslapčia svajoja auginti ir šunį.
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