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Knygos viršelis 

 

Pavadinimas Autorius Aprašymas 

 

Debesėlis Ignė Zarambaitė Kai Aistis nuobodžiaudamas pro langą stebėjo debesis, nesitikėjo, kad geriausias draugas nusileis 

tiesiai iš dangaus. Ir visiškai pakeis jo kasdienybę – padės įveikti baimes bei ryžtis smagiam 

nuotykiui. „Debesėlis“ - jauki istorija apie netikėtą berniuko ir balto balandžio draugystę skirta 

mažiesiems skaitytojams, tačiau sušildys širdis ir jų tėvams. 

 

Savanos 

istorijos 

Virgis 

Šidlauskas 

Ar teko girdėti apie žirafą, kuriai kažkoks nenaudėlis nudžiovė kūną? Liko tik galva ir kaklas! 

O apie mergaitę, kuri spintoje augino dramblį? 

O gal kas nors pasakojo, kas nutiko piranijai, tingėjusiai valytis dantis? 

Ne?  

Tai gal girdėjai istoriją apie balandį, kuris lesino žmones? 

Irgi ne? 
Na, tuomet tikrai pats laikas atsiversti šią knygą ir perskaityti visus pašėlusiai smagius 

pasakojimus! 

 

Melodijos prieš 

miegą 

 Ši skaityti prieš miegą puikiai tinkanti interaktyvi knygelė „Melodijos prieš miegą“ su klasikine 

muzika padės ramiai užmigti. 

Kiekviename iliustruotame puslapyje paspaudus mygtuką pasigirs 10 sekundžių muzikinio 

kūrinio ištrauka, jai skambant nukeliausite į mėnulio apšviestą gyvūnų karalystę. 

Įžanginėje dalyje pristatomas gyvūnas, o toliau rasite daugiau faktų apie gyvūnų miego ir būdo 

ypatumus. 

 

Gandras su 

parašiutu 

Edita 

Kazakevičienė 

Jautrus, tačiau žaismingas pasakojimas vaikams apie tai, kaip mūsų veiksmai gali tiesiogiai 

kenkti arba padėti gyvūnams. Mėgaudamasi šviežia bandele mergaitė nė nepagalvojo, kad į 

pavėjui nuskriejusį plastikinį maišelį įsipainios gandras. Eiliuota istorija vaikus ir jų tėvus skatina 

susimąstyti apie tai, kaip patys savo veiksmais galime padėti gamtai. 



 

Metai miške Emilia Dziubak „Metus miške“ sudaro dvylika detalių gamtos vaizdų, iliustruojančių visus metus miške – nuo 

sausio iki gruodžio. Kiekvienas mėnuo yra tas pats kruopščiai nupieštas miško kadras su jo 

gyventojais, parodytais kitomis situacijomis, oro sąlygomis, kitu dienos ar nakties metu. Dar 

dviejuose papildomuose atvartuose rasite visų miško gyventojų aprašymus ir interaktyvų 

žaidimą. 

 

Paukščių lizdai. 

Žvilgtelk vidun 

Anna Milbourne Žvilgtelk į paukščių lizdus ir pamatysi ką tik iš kiaušinių išsiritusius jauniklius, maitinamus 

paukščiukus ir daug kitų įdomybių. Šioje knygelėje „Paukščių lizdai“ susipažinsi su įvairiausiais 
sparnuočių namais: nuo visai mažyčių kolibrių lizdelių iki flamingų purvo būstų. 

 

Mama Hélène Delforge Nuo pirmų kūdikio šypsnių iki filosofinių pokalbių su jau suaugusiu vaiku mama išgyvena 

daugybę virsmų ir kalba savo gyva patirtimi. Kiekviena savaip. Kiekviena giliai ir jautriai. 

Belgų autorės Hélène Delforge ir dailininko Quentino Grébano knyga atveria motinystės 

paslaptis, atskleidžia sodrią patirčių ir jausmų paletę, kuria įvairiuose pasaulio kampeliuose 

dalijasi mamos, augindamos ir puoselėdamos savo vaikus. 

 

Petsono ir 

Finduso 

receptų knyga 

Sven Nordqvist, 

Christine 

Samuelsson 

Knygoje „Petsono ir Finduso receptų knyga“ rasite įvairių maistingų ir gardžių receptų visiems 

keturiems metų laikams – ir sočių mėsos, žuvies bei daržovių patiekalų, ir saldžių pyragų bei 

bandelių. 

Be abejo, išmoksite pasigaminti ir pačius mėgstamiausius katino Finduso gardumynus: mėsos 

kukulius ir, žinoma, įžymųjį blynų tortą. O kaipgi be jų! 

 

Ukrainiečių 

pasakos 

 Susipažinkite su ukrainiečių liaudies pasakomis, kuriose išmintingi, darbštūs ir išradingi gyvūnai 

drąsiai gelbsti vieni kitus, o kartais – ir pokštus krečia. Spalvingos ir jaukios talentingos 

ukrainiečių dailininkės iliustracijos padės su dar didesniu džiaugsmu pasinerti į stebuklingą 

kalbančių žvėrelių ir paukščių pasaulį, kuriame visuomet galima rasti išeitį net iš sunkiausios 

situacijos. 



 

Mortina ir 

nykusis 

pusbrolis 

Barbara Cantini Mortina – labai draugiška mergytė zombytė. Ji gyvena senovinėje pilyje kartu su teta Velione ir 

šuneliu. Į svečius atvyksta siaubingai nykus Mortinos pusbrolis Dilbertas. Regis, su šiuo niurzga 

jokių nuotykių nebus, tačiau įvykiai pasisuka netikėtai – vaikų laukia paslaptinga detektyvinė 

mįslė. Antroji šiurpiai miela serijos apie Mortiną knygelė tiks jaunesnio mokyklinio amžiaus 

vaikams ir padės įtvirtinti skaitymo įgūdžius. 

 

Baltosios 

pelėdos ženklas 

1. Stikso žymė 

Hanna Blixt Bėgdami nuo Stikso kareivių, brolis ir sesuo Leo ir Sofija pasislepia ąžuolo drevėje. Anga staiga 

užsitraukia ir po valandėlės jie atsiduria visai kitame pasaulyje. Čia nėra tamsių gatvių ir 
betoninių namų griuvėsių. Juos supa žaluma ir šviesa. Po kojomis želia vešli žolė, žydi 

spalvingos gėlės, priešais plyti vasaros pieva. Padedami vienaragio Mėnulio Spindulio, vaikai 

leidžiasi į kvapą gniaužiančius ir pavojų kupinus nuotykius. Kartu šachmatų lentoje prasideda 

juodųjų ir baltųjų figūrų kova. 

 

Draugystė 

mainais 

Eglė Ramoškaitė Dešimtmetė Šarka ir jos kiemo draugai žino, kas yra darbas, ypač vasarą, kai norisi mėgautis 

karščiu, upeliais, pievomis ir draugystėmis, o turi nurankioti kolorado vabalus nuo viso bulvių 

lauko. Bet kas atsitinka, kai tos draugystės staiga ima ir pašlyja? Kas, jei tavo draugams ant 

tavęs, regis, visai nusispjaut? Ar draugystė taip pat yra... darbas? O gal tai – paprasčiausi mainai? 

Tai istorija apie šešis draugus ištinkančias mažas neteisybes, kurios pamirštamos keberiojantis į 

aukščiausias šieno stirtas, statant plaustus ir priimant kitą tokį, koks jis yra.  

 

Džordžas ir 

Visatos 

paslaptys 

Lucy ir Stephen 

Hawking 

Ši nepaprasta knyga „Džordžas ir Visatos paslaptys“ žada skaitytojui intriguojamą ir smagią 
kelionę, atskleidžiančią gausybę įdomių mokslo faktų apie Visatą ir planetas bei mokslininko 

Stiveno Hokingo idėjas apie juodųjų skylių savybes. Knygoje pateikta daug tikrų spalvotų 

kosminių kūnų nuotraukų! 

 

Džordžas – 

Visatos lobių 

ieškotojas 

Lucy ir Stephen 

Hawking 

Antroji knyga, pasakojanti apie Džordžo, Anės, Eriko ir, aišku, superkompiuterio Kosmoso 

nuotykius. Skaitydami šią nuostabią knygą ne tik pasinersite į įspūdingus kosminius nuotykius. 

Joje pateikta gausybė stulbinamų mokslo faktų ir įdomių žinių apie Visatą. Be to, susipažinsite su 

naujausiomis mokslo teorijomis, kurių autoriai – žymūs XXI amžiaus mokslininkai! Ar Džordžas 

išspręs kosminę mįslę ir suras Visatos lobius? 



 

Luizianos kelias 

namo 

Kate DiCamillo Luiziana Elefantė žino, kad iš savo močiutės gali tikėtis visko. Tad nė trupučio nenustemba 

prižadinta vidury nakties ir išgirdusi, kad išaušo atpildo diena, taigi reikia kuo skubiau iškeliauti. 

Luiziana jau daugybę kartų girdėjo apie jas persekiojantį baisų prakeiksmą – nieko keisto, kad 

kartais reikia keltis ir bėgti. 

Tačiau Luiziana labai pasiilgo savo geriausių draugių Reimės ir Beverlės, o nesibaigiantys 

atsisveikinimai jau seniai įkyrėjo. Mergaitė nusprendžia nepaisyti prakeiksmo ir žūtbūt grįžti 

namo – tačiau šis kelias bus nelengvas. Kai gyvenimas toks nenuspėjamas, kartais gali būti sunku 
suprasti, kur iš tiesų yra tavo namai. 

 

Mergaitė vardu 

Gluosnė 

Sabine 

Bohlmann 

Ką darytum, jei vieną dieną imtum ir paveldėtum didelį gražų mišką kartu su visais paukščiais ir 

žvėrimis? Ko gero, eitum po jį pasivaikščioti. O jei tame miške rastum raganos trobelę ir burtų 

knygą? 
Kaip tik toks stebuklas ir nutiko Gluosnei – nuolat pasišiaušusiai raudonplaukei mergaitei, kuriai 

viskas be galo smalsu. Tad nieko nuostabaus, kad ji iššniukštinėjo visą mišką, rado raganos 

trobelę ir atsivertė knygą. O dabar mokysis burti ir patirs daugybę nuotykių. Juk tapti ragana – ne 

taip ir lengva. Bet labai įdomu! 

 

Mano draugas 

priešas 

Dan Smith 1941-ieji. Vasara. Anglai prieš vokiečius. Ant namų ir žmonių krenta bombos. Vyrai, išėję į karą 
ir palikę žmonas ir vaikus. Berniukai mėlynomis uniformomis su telegramomis, sudaužančiomis 

į šipulius jų gyvenimus. Ir du vaikai – Piteris ir Kim, šiame žiauriame pasaulyje vis tiek 

išsaugantys viltį ir tikėjimą žmogumi. 

 

Žvalgo mokinys 

13. Karališkasis 

žvalgas. 

Raudonosios 

lapės klanas 

John Flanagan Madė – ne tik Aralueno karalystės princesė, bet ir legendinio žvalgo Vilio mokinė. Mergina 

puikiai kaunasi, jodinėja ir maskuojasi. Ji pasiryžusi tapti nepriekaištinga žvalge – net jei visus 

ypatingus gebėjimus teks laikyti paslaptyje. 

Madė dar nežino, kad jai iš tiesų lemta tapti slaptu karalystės ginklu. Araluenui gresia pavojus: 

grupė sukilėlių, pasivadinusių Raudonosios Lapės klanu, kėsinasi užgrobti sostą. Kokių 

priemonių jie imsis? Kaip su grėsme kovos žvalgai? Laukia neįtikėtinos kovos ir daugybė 

nuotykių. 



 

Beribis Kenneth Opel Beribis – ne tik milžiniškas traukinys. Jis – stulbinanti technikos naujovė, įkūnijanti visų 

keliautojų, kada nors norėjusių patirti tikrą nuotykį, svajones. Nuo jūros iki jūros vedantis 

geležinkelis nutiestas per paslaptingas vietas, kuriose galima išvysti tokių šiurpą keliančių 

dalykų, kokių pasitaiko tik senovinėse legendose. 

Pirmąja klase kartu su tėčiu važiuojantis Viljamas Everetas tikisi labai įdomios kelionės – tačiau 

jis nė neįsivaizduoja, kokį nuotykį iš tiesų teks patirti. 

 

Mobis Dikas, 

arba Banginis 

Herman Melville Vienas didingiausių ir įspūdingiausių pasaulio literatūros klasikos kūrinių. Tai gilus lyg 

vandenynas pasakojimas apie žmogaus prigimtį, drąsą, keršto troškimą bei pykčio apakintą laivo 
kapitoną, pamišėliškai pasiryžusį žūtbūt nukauti itin pavojingą banginį, vadinamą medžiotojų 

siaubu.  

Ši knyga – kur kas daugiau nei nuotykių istorija. Tai kartu ir alegorinis pasakojimas apie 

žmogaus valią, tikėjimą, kovą su vidiniais demonais ir beprotybę. Čia telpa enciklopedinės žinios 

apie jūreivystę bei banginių medžioklę, gilūs filosofiniai klausimai bei taiklios psichologinės 

įžvalgos, vaizdinga, poetiška kalba bei ypatingas humoras. 
  


