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Dūzgės draugai ir nedraugai
Dūzgė. Užsispyrusi, smalsi, vis nekantrauja imtis ko
nors naujo, smaližė, gera analitikė (galėtų būti programuotoja) ir labai emocionali. Ech. Žodžiu, pati
šauniausia mergaitė šiame amžiuje.
Tėtis. Profesorius, universitete dėsto elektros sistemas ir
robotiką. Tai reiškia, kad visada nori parodyti, koks
yra protingas ir kad viską žino geriausiai. Dūzgei su
tėčiu ginčytis sunku, o mamai atrodo, kad visai neįmanoma.
Mama. Kuria informacines sistemas (arba dirba su
kompiuteriais, kaip sako močiutė). Kiek pavargusi
nuo nuolatinių Dūzgės kovų, bet labai myli
savo vaikus. Nepaprastai atsargi ir rūpestinga.

Mazgis. Mažasis Dūzgės brolis, gyvenantis savo pro
blemų ir karžygių pasaulyje. Jis taip pat nori būti
karžygiu ir įkurti startuolį (naujus sumanius produktus kuriančią įmonę).
Močiutė. Labai vaišinga („kodėl tiek mažai valgai,
anūkėle?“), moka gerai paguosti, bet gali būti ir
griežta, kai kas nors prieštarauja jos seniems įsitikinimams.
Vitas. Visų labai gerbiamas ir Dūzgės mylimas dėdė
žurnalistas. Kasdien laikraštyje spausdinamos jo aprašytos naujienos iš Lietuvos ir viso pasaulio.
Gydytoja. Tiki Dūzgės talentu ir šviesia ateitimi, moka
rasti ligą ne tik kūne, bet ir sieloje. Veganė
(tai žmonės, kurie visai nevalgo
mėsos).

Rūta. Dūzgės klasiokė. Ji šiek tiek pritingi, nemėgsta
didelių kuprinių ir visada vaikšto su telefonu rankoje.
Miglė. Klasiokė, Labai mėgsta šokoladą, savo mintis užrašyti raštu (dažniausiai snapčate), gilintis į problemas. Visada vaikšto su telefonu rankoje ir rašinėja
žinutes arba peržiūrinėja, kiek kartų ir kas paspaudė
„patinka“ ant jos nuotraukų.
Gaudas. Mokosi kitoje mokykloje. Mėgsta dėmesį, internetą, moka mylėti.
Agota ir Angelė. Klasiokės, puikūs pavyzdžiai, ką
reiškia įsimylėti, žavėtis poetais ir išdidžiai parodyti,
kad dėl meilės reikia pasistengti. Šioms damoms trys
rožės plastikinėje plėvelėje iš parduotuvės tikrai nublanksta prieš kibirą lauko gėlių.
Turgaus prekeiviai. Nerimtai žiūri į vaikus (nes jie
nieko neperka) ir nežino, kas yra informacija. Tačiau
kai kurie jau žino, kas yra kasos čekis.
Rugė. Mylima Dūzgės katė, kuriai nepatinka daug knygų lentynose ir kai Mazgis ją vaikosi su kalaviju.

I skyrius

Dūzgė ir juodai balta
propaganda
– Tėėėėti, maaam! – dar neuždariusi kiemo vartelių
šaukia Dūzgė. – Mokykloje man vėl propagandą varo!
Terasoje įsitaisiusi Dūzgės mama dviem sekundėms
stabtelėjo, žvilgterėjo į tėtį, kuris su šluoste vaikščiojo
aplink motociklą, ir toliau tyliai barškino klaviatūrą. „Taigi,
motociklas čia irgi atsirado tik po ilgai trukusios propagandos ir derybų. Vis tiek prisitvos kada nors,“ – Dūzgės
mama niekada nesuprato, kodėl motociklais reikia važinėti būriais, o ne po vieną.
– Na na, Dūzgele, – įnirtingai šveisdamas benzino
baką susidomėjo tėtis. – Ir kas šį kartą?
– Man neleidžia skaityti, aiškina, kad tai yra nesveika
ir aš nieko neatsiminsiu. Įsivaizduoji: mokykla, ir neleidžia skaityti! – prieškambaryje nusimetusi kuprinę vis dar
šaukė Dūzgė.
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