
Pirmąjame pristatymo lape 
turėtų būti matomas knygos 

viršelis. Viso kito turinio 
pristatymo forma – laisva.

Jie ilgai gyveno nė nenutuokdami vieni apie kitų egzistavimą. Gyveno malo-

niai saulės ir lengvo lietaus glamonėjami. Kiekvienas jų vis kitaip patyrė pagrobimą. 

Avietės buvo švelnių rankų nuskintos. Braškes stvėrė žiauriai — jos matė, kaip keletą 

sesių sutraiškė dideli purvini batai. Bananas šildėsi saulėje toli toli nuo čia ir net nesa-

pnavo, kad yra tokia apsnigtų medžių šalis. Buvo dar visai jaunas, kai jį nuraškė ir įki-

šo į laivą. Tame laive jis iš lėto subrendo ir priėjo prie išvados, kad tai turbūt pabaiga. 

Jie visi susitiko parduotuvės lentynoje, bet nekreipė vieni į kitus dėmesio. Pas-

kui ir vėl teko susidurti — iš pradžių krepšyje, paskui plastikiniame maišelyje, ir čia 

jau jie kovojo dėl kiekvieno oro gurkšnio. Dabar visi buvo priešai, nes nebuvo kuo 

kvėpuoti.

Galiausiai susitiko ant virtuvės stalviršio, ten juos padėjo maloni ranka. Tačiau 

tai buvo apgaulė, nes ta pati ranka tuojau siektelėjo peilio. 

Iš pradžių braškės. Vienai po kitos peilis nedvejodamas nukirto viršugalvį. Kai 

kurioms pasisekė, jos prarado tik šukuoseną, o ji tarsi nereikalinga, tačiau kitos labai 

kentėjo, kai peilis pjovė odą ir raudoną minkštimą.

Paskui bananai. Tas pats peilis kaip ir anksčiau nupjovė tik pačią galvos viršū-

nėlę, bet tuo viskas nesibaigė. Čiupo žievės skiautę ir stipriai nuvilko žemyn. Storą, 

labai jautrią odą plėšė nuo bejėgio kūno. Netrukus visi bananai buvo nulupti, pliki. 

Avietės dar tik stebėjo. Kol kas joms nieko blogo nenutiko. Priešingai — žmogaus 

ranka jas švelniai paėmė ir sudėjusi į didelį indą pakišo po vėsiu, atpalaiduojančiu 

dušu. Kiekvieną tai būtų nuraminę, kiekvienam būtų pašalinę nervinę įtampą. 

Staiga ant stalo atsirado keistas prietaisas. Jis pradėjo siaubingai ūžti. Ranka pa-

ėmė braškes. Vieną po kitos metė į skylę, kurios dugne kaip pašėlę sukosi geležiniai 

peiliukai. Paskutinį krintančios braškės šūksnį užgožė prietaiso riaumojimas ir jo ge-

ležtės tuojau pavertė braškę vientisa kruvina tyre. Kitą ir dar kitą — neįmanoma su-

skaičiuoti, kiek jų ten buvo. Žinoma tik, kad visos raudonos. Paskui bananai. Tik jie, 

prieš patekdami į skylę su ašmenimis, virtuviniu peiliu buvo supjaustyti mažesniais 

gabaliukais. Bet ir tada nebuvo 

girdėti jokio riksmo. Avietės pa-

tenkintos visa tai stebėjo. Galų 

gale ranka siektelėjo ir jų. Ėmė 

po saują. Jos žuvo ne po vieną 

kaip anie, o masiškai.

Taip jie visi pagaliau susiti-

ko. Braškės, bananai ir avietės. 

Artimas tai buvo susitikimas.
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Braškiu, avieciu ir bananuBraškiu, avieciu ir bananu
 glotnucio receptas glotnucio receptas

   Prieš traukiant plaktuvą, pasitikrink ar namie turi:   Prieš traukiant plaktuvą, pasitikrink ar namie turi:

� Saują šviežių ar šaldytų aviečių ir braškių, tik neišmesk žalių kotelių su lapeliais!
� Poros užšaldytų bananų. Iš vakaro kelis nuluptus ir perlaužtus pusiau bananus sudėk į už-

segamą maišelį ir palik pernakvoti šaldiklyje, o iš likusių žievelių gaminsim monstriukus :)

Jau, kai visi ingredientai išrikiuoti prieš tave: galime traukti plaktuvą. Į jį dedame sušaldytus 
bananus, beriame uogas ir gerai uždarę, plakame iki vientisos masės. Skanaus!

Pasigardžiavę glotnučiu, galime kūrybiškai panaudoti likususias ingredientų dalis.Pasigardžiavę glotnučiu, galime kūrybiškai panaudoti likususias ingredientų dalis.
  
Reikės:Reikės:

� Likusių bananų žievelių ir braškių kotelių
� Popieriaus lapo
� Rašymo priemonės

 

1. Iš banano žievelės dėliokite 
figūrą ant popieriaus lapo.

2. Iš likusių kotelių galima pa-
daryti net akis, burną, plaukus, 
o gal širdelę monstriukui.

3. Jei manote, kad monstriukui 
kažko dar trūksta – pripieškite: 
rankas, kojas, uodegą, o gal net 
užauginkite jam ragus :)


