Ninai nespėjus nieko pasakyti,
Bertis šmurkštelėjo kiaurai per
artimiausią sieną. Ant tapetų liko
tik vaiduoklių masės dėmė.
– Mumf turbūt tekf
fufitvarkyti dviefe, –
pratarė vampyras
Lukas.

Bertis visas išbalo.
– Aš truputį bijau dantų trolių.
– Ir ko čia taip bijoti? – nusistebėjo
Nina. – Juk jie visai mažyčiai!
– Jie šlykštūs, – pasiskundė
Bertis. – Ėėė, man juk reikėjo
sutvarkyti antrojo aukšto
drabužinę...
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Štiš, dantų troliai!

– A-ūū! – pro palėpės dureles šūktelėjo
Nina. – Ar čia yra kas nors?
– O ar tie troliai labai baifūs? –
kalendamas dantenomis paklausė
Lukas.

Nina paėmė į rankas

– Dar ko! – prunkštelėjo

Nina. – Jie tik... O, verksmas

ir dantų griežimas! Visi dantų

didelį šepetį ir ėmė juo
mosuoti.
– Štiš iš čia, pašvinkėliai!

stiklainiai apgulti dantų trolių!
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– „Vampyrų iftorija“, – perskaitė Lukas.
– Istorija, – pataisė Nina.
– Juk af taip ir fakiau.
– Čia pono Keistučio knyga, – susivokė
Nina. – Fui, ji visa gliti!
– Tfia vykfta labai keifti dalykai, – visas
išbalęs tarė Lukas.

Nina baisiai ilgai užtruko, kol nušlavė
visus trolius – jie buvo įsikibę į stiklainėlius

dantimis ir nagais. Po troliais Nina
rado... knygą!
– O kas gi čia? – nusistebėjo Nina.
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Pagaliau jiedu su Luku galėjo išbandyti,
kurie dirbtiniai dantys labiausiai tiktų
vampyrui.
Nina viską pasižymėjo užrašų knygelėje.
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Lukas atsiduso.
– Fufipavinom prief daugelį metų, kai
ji buvo kraujo donorė. Jof labai graviof

Meilė ore

kraujagyflėf.
– Bet tu vis tiek neturi teisės

Lukui netiko nė vieni dantys.

jos siurbti! – subarė Nina.

– O kodėl tu siurbei Irmos ranką? –
paklausė Nina. – Ar tu ant jos dėl ko nors

grieži dantį?

– Priefingai! Af, af... – sulemeno
vampyras. – Af fiek tiek fufivavėjęf Irma.
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– Ar tu visada buvai vampyras? – lipdama
žemyn paklausė Nina.
– Kiek tik fave prifimenu, – atsakė Lukas.
– Turbūt visai smagu būti vampyru?
– Ne vifada! Kartaif nufitfiaudėjęf
pavirftu būriu kandfių – pokft, tiefiog taip.
Tai baifiai nervina, – papasakojo Lukas ir
atrodė susigėdęs. – Ypatf, kai taip nutinka
per pafimatymą...
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Viskas aukštyn kojom!

Staiga priešais juos atsklendė Bertis.
Vaiduoklis buvo toks susijaudinęs, kad
netyčia aplink taškė vaiduoklių masę.
– Kažkas visą antrą aukštą apvertė aukštyn
kojom! – šūktelėjo Bertis.
– To dar betrūko! – atsiduso Nina.
– Ar tfia visada tiek daug veikfmo? –
nustebęs paklausė Lukas.
– Ateikit greičiau! – ragino Bertis.
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