T

omo trobelė glūdi seno medžio kelme. Jos viršus išteptas
pušų sakais, kad nebėgtų vanduo. Kai lyja, vanduo renkasi į
duburį ir vamzdžiu teka žemyn į statinaitę.
Tomas labai darbštus. Kiekvienas daiktas trobelės viduje jo
paties padarytas. Bet šiam darbštuoliui vis maža, ir jis suka galvą, ką čia dar sumeistravus.
Tomas kruta nuo pat ankstaus ryto. Vos atsikėlęs lipa ant
treniruoklio ir smagiai mina pedalus.
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Nesiliaudamas mankštintis, jis pusryčiauja ir skaito knygą.
Bijodamas sustorėti, kartais padaugina ir taip sublogsta, kad
nesilaiko kelnės.
Beje, treniruoklis ne tuščiai sukasi. Jame įtaisyta dinama
gamina elektrą.

Netoliese gyvena Tomo draugė Penė. Kaip tikras vyras, jis
nudirba jai sunkiausius darbus.
Rytais mindamas pedalus tiekia savo draugei elektros energiją, mat į jos namelį nutiesti laidai.
Penė labai grakšti ir be galo mėgsta gėles.
Aplink jos namelį auga sodas, kuriame žydi
didžiulės geltonos kvapnios ramunės.
Sode Tomas iškasė šulinėlį, ir vanduo
jame nenusenka kiaurus metus.
Darže Penė augina visko po truputį,
o dėžėse už langų žydi raudoni snapučiai.
Namelio stogas storai dengtas šiaudais, todėl viduje žiemą šilta, o vasarą vėsu.
Taip sumanė Tomas. Kiekvienais metais jis
stogą perdengia.
Iš apžvalgos aikštelės, įtaisytos ant aukšto
beržo kelmo, matyti tolumoj tekanti upė. Dažnai vasaros vakarais Penė pasikviečia Tomą į šią aikštelę paskanauti ledų.
Sutemus miške įsižiebia tūkstančiai švieselių. Tai jonvabaliai, kurie zuja į visas puses. Nuostabu!
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P enė gražiai piešia; sužinojusi, kad Tomas mokosi žaisti
beisbolą, pripiešė jo portretų, kur jis pozuoja su lazda.
– Jei tapsi čempionu, – sako ji, – visi norės turėti tavo atvaizdą. Taip išgarsėsiu ir aš!
Tomas savo portretus įrėmino, jis labai jais didžiuojasi.

Penė labai apsidžiaugė, kai Tomas įvedė į jos namelį elektrą.
Ji įsigijo įvairiausių elektros prietaisų ir dabar daug laiko praleidžia virtuvėje.
Visi, kurie ragavo Penės obuolių
pyrago, labai jį gyrė!
Neseniai ji išmoko kepti migdolinius sausainius, dėl kurių Tomas
iš galvos kraustosi.
Sausainiai tokie skanūs, kad
Tomas šveičia juos vieną po kito.
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Vargšelis negali susilaikyti, o kad numestų svorį, kitą dieną net
sukaitęs mina pedalus.
Nors Tomas baisus ėdrūnas, virėjas iš jo prastas. Todėl kai
laukia svečių, kviečiasi Penę padėti.
Ir Penė, laiminga, kad gali bičiuliui
atsidėkoti už paslaugas, ištaiso
puikius pietus.
Vakar Penė prižadėjo Tomui iškepti krepšelį migdolinių sausainių,
todėl šįryt užgaišo virtuvėje ilgiau nei paprastai.
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Triūsdama ji net praklausė aštuntos valandos radijo žinias.
O, kad būtų jas girdėjusi! Netrukus šį ramų miško kampelį vienas po kito užgriuvo baisūs dalykai.
Laikrodžiui išmušus aštuonias, radijo diktorius pertraukė
žinias ir įterpė nepaprastą pranešimą.

Dėmesio! Dėmesio! Gerbiami radijo
klausytojai, tai, ką dabar išgirsite,
prašom perduoti visiems. Gauta žinių,
kad mūsų teritorijoje pasirodė Atila.
Užsirakinkite duris, o jei išeisite,
nevaikščiokite vieni nuošaliais takeliais.
Kartoju! Dėmesio! Dėmesio!
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Išgirdusi šį pranešimą, voverė taip išsigando, kad iš visų
jėgų paspaudė dantų pastos tūbelę, pelė ėmė pilti arbatą ne
į puodelį, o tiesiai ant stalo, ežys paslydo ant šlapių vonios
grindų.

Miško gyventojai Atilos bijojo ne be reikalo: tai žiaurus plėšikų vadas, kuris anapus dykumos, pajūry, turi smaragdų kasyklą. Retkarčiais jis išlenda iš niūrios savo pilies ir traukia į
aplinkinius kaimus gaudyti vergų darbams kasykloje. Po tokių
Atilos išvykų daug miško gyventojų dingsta be pėdsakų.
Tačiau Penė radijo nesiklausė, todėl kuo ramiausiai išėjo iš
namų. Ji buvo Tomui prižadėjusi devintą valandą atnešti krepšelį sausainių.
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O štai ir Atila! Stora juoda žiurkė su raiščiu ant akies ir medine koja. Ir vieną, ir kitą prarado peštynėse su savo gentainiais.
Visas kraštas bijo Atilos, motinos net vaikus juo gąsdina. Didžiausia jo silpnybė – smaragdai. Jis kaupia šiuos brangakmenius ir svajoja tapti didžiausiu pasaulio turtuoliu.
Kita Atilos silpnybė – greitis. Todėl jis sumeistravo
keistą motorinį triratį su narvu belaisviams, kuriuos
gaudo darbams savo kasykloje.
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