
1

DĖMESIO, DĖMESIO!

MIEStE vykSta šIurpūS DalykaI!

Iš arEštInĖS pabĖgO baISuS nuSIkaltĖlIS 

plĖšIkaS HOcEnplOcaS! Ir jau SpĖjO prIkrĖStI EIbIų:
• pagrobė miesto policininko uniformą, šalmą, 
   batus ir net kojines, o jį patį surišo gaisrinės žarna;
• įsiveržė į Kaspariuko močiutės namus ir surijo 
   visas dešreles ir puodą raugintų kopūstų;
• taip išgąsdino močiutę, kad ši apalpo.

Ir tai dar ne viskas – šiuo metu pažeidėjas planuoja naujus nedorus 
plėšikiškus darbelius. Pats laikas Kaspariukui su Zepuku ko nors imtis!

Daugiau plėšiko 

Hocenploco nuotykių:

ISBN 978-609-441-505-0
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Kartą Kaspariuko močiutė kepė pietums dešreles. Šalia 
keptuvės ant viryklės stovėjo didelis puodas raugintų kopūs-
tų. Kopūstai garavo, dešros skrudėjo, ir visas namas buvo 
pilnas neapsakomai gardaus kvapo. Kiekvienas galėjo supras-
ti, kad yra ketvirtadienis, mat ketvirtadieniais Kaspariuko 
močiutė per pietus vaišindavo vaikus keptomis dešrelėmis su 
raugintais kopūstais.

Keptos dešrelės su kopūstais buvo mėgstamiausias Kaspa-
riuko ir Zepuko valgis. Jeigu būtų buvusi jų valia, jie būtų 
padarę septynis ketvirtadienius savaitėje... arba net keturioli-
ka. Ketvirtadieniais jie niekada nevėluodavo pietų.

Ir močiutei pasirodė labai keista, kad tądien jie neparėjo 
laiku.

„Kur tie vaikai dingo? – svarstė ji. – Jau trys minutės po 
dvylikos, kad tik nebūtų kas atsitikę.“

Vyras su 
raudona 
apykakle
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Močiutė nuėmė nuo ugnies keptuvę ir puodą su kopūstais. 
Paskui truputį pradengė puodą, kad kopūstai nusigaruotų. Ir 
po akimirkos atsidūrė tirštame raugintų kopūstų garų de-
besyje. Nuo jų močiutės akiniai taip aprasojo, kad ji nieko 
nebematė.

– Kas čia per tvarka! – sušuko ji. – Jeigu žmogus jau sykį 
nešioji akinius, jie turėtų būti bent permatomi!

Ji greitai nusiėmė akinius nuo nosies norėdama juos 
nuvalyti į prikyštės kraštą... tik šit sodo takelyje pasigirdo 
žingsniai, sunkūs skubūs žingsniai, be jokios abejonės, ne 
Kaspariuko ir ne Zepuko. Netrukus durys atsilapojo, ir 
kažkas įbildėjo į virtuvę.

– Ei, ei! – tarė Kaspariuko močiutė. – Ko taip skubate, 
pone vyresnysis vachmistre? Nejau negalima pasibelsti?

Be akinių močiutė viską matė kaip per miglą. Tačiau vis 
dėlto įžiūrėjo, kad vyras, įsibrovęs virtuvėn, apsirengęs mėly-
nu munduru su sidabrinėm sagom ir raudona apykakle, kad 
jis su šalmu ir kardu... vadinasi, tai turi būti ponas vyresnysis 
policijos vachmistras Aloyzas Dimpfelmozeris, vienintelis vy-
riškis miestelyje, nešiojantis mėlyną mundurą su sidabrinėm 
sagom ir raudona apykakle.

– Čia velnioniškai gardžiai kvepia! – pasakė žmogus su 
raudona apykakle.

Balsas močiutei pasirodė pažįstamas, bet ne pono Dimpfel-
mozerio.

„Kas čia galėtų būti?“ – suko galvą ji ir todėl visiškai užmir-
šo nusivalyti ir vėl užsidėti akinius.

Vyras su mėlynu munduru ir sidabrinėm sagom priėjo 
prie viryklės ir pamatė keptuvę su dešrelėmis.



– Keptos dešrelės su raugintais kopūstais! – nudžiugo jis. – 
Aš dvi savaites mitau vien duona ir vandeniu... O čia keptos 
dešrelės su raugintais kopūstais!

Paskui jis atsigręžė į močiutę ir pagrasino kardu.
– Greičiau! – sušuko. – Dėk ant stalo dešreles ir kopūstus, 

aš alkanas ir labai skubu!
Kaspariuko močiutė pasipiktino.
– Atsiprašau, pone vyresnysis vachmistre... tikiuosi, kad 

jūs juokaujate?
Vyras ją šiurkščiai nutraukė:
– Gana kvailioti, močiute... o gal jūs nežinote, kas prieš 

jus stovi? Nagi užsidėkite akinius, bet greičiau!
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Vienas linksmiausių pasaulio vaikų rašytojų Otfried Preußler 
(1923–2013) – daugiau nei kelių dešimčių nepamirštamų istorijų 
autorius, už kurias du kartus buvo apdovanotas aukščiausiu na-
cionaliniu Vokietijos vaikų literatūros apdovanojimu. Šmaikštūs 
pasakojimai apie plėšiką Hocenplocą jau yra tapę vaikų literatūros 
klasika, džiuginančia ne vieną skaitytojų kartą. Jūsų rankose – 
antroji trilogijos apie Kaspariuko ir Zepuko nuotykius dalis. 

Pirmą kartą Lietuvoje trilogijos knygos leidžiamos su spalvo-
tomis vokiečių dailininko F. J. Tripo iliustracijomis.
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