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Pavadinimas Autorius Aprašymas 

 

Kiekvienam 

savas kąsnis 

Selemonas 

Paltanavičius 

Girioje taikiai sau gyveno ne tik briedis su vilku, bet ir kurmis, ežys, gudruolė lapė. Viskas, 

matyt, taip ir būtų buvę, jei ne mėgdžiojimai, apgavystės, patyčios ir melas. Taip, taip – leidau 

jiems elgtis taip, kaip dažnai daro žmonės. Išėjo kaip išėjo: vilkas ėdė aviečių lapus, lapė gavo 

kailin nuo avino. Juokėsi tik kurmis, kuris iš karto suprato – girioje taip elgtis nevalia. Gyventi 

reikia taip, koks esi gimęs, ką moki, ką išmanai ir sugebi. O taip nedarantiems girioje vietos nėra 

– iš jų visi juoksis ir pirštais rodys! 

 

Pūkis ir 

Juokutis 

Vytautas V. 

Landsbergis 

Papasakos mažiesiems skaitytojams apie iš Pūkio sapnelio atklydusį mielą, pramuštgalvį draugą; 

apie rūpestį ir dalinimąsi, džiaugsmą ir svajones. Tai 12-oji "Pūkio pasakų" serijos knygelė. 

 

Graikų mitai 

mažiesiems 

Rosie Dickins Patiems mažiausiems pritaikyti amžių amžius gyvuojantys graikų mitai jaunuosius skaitytojus 

supažindins su garsiuoju didvyriu Herakliu ir jo atliktais darbais, viską auksu paversti troškusiu 

karaliumi Midu, Dzeuso dovanotą skrynelę pravėrusia Pandora ir kitais mitų pasaulio herojais bei 
dievais. Istorijos ne tik paskatins smalsauti, bet ir suteiks vertingų pamokymų. 

 

Broliai ir sesės Ariel Andrés 

Almada, 

Sonja Wimmer 

Broliai ir sesės kartu žaidžia, susipeša ir apsikabina, vienas kitą prajuokina ar pravirkdo. Bet 

svarbiausia – juos visą gyvenimą sieja nematomas ryšys. 



 

Kai 

drakoniukai 

ateina į svečius 

Caryl Hart Ši žaisminga rimuota knygelė visiems mažiems drakoniukams ir jų draugams primins, kaip 

gražiai elgtis, kad niekas netemdytų nuotaikos ir visada būtų gera ir smagu. 

Skaitykite drauge ir mokykitės svarbių pirmųjų socialinių įgūdžių. 

 

Atgyjantys 

gyvūnai 

Anna 

Milbourne, 

Richard 

Johnson 

„Atgyjantys gyvūnai" – iššokančių paveikslėlių knyga. 

Sėlinanti tigrė, krykaujančios papūgos, visą dieną bambukų ūglius triauškianti didžioji panda... 

Kaskart, atvertus naują puslapį, mažyliams prieš akis atgis vis kiti gyvūnai. 

 

Laumių stalas  Rinkinyje „Laumių stalas" sudėti lietuvių padavimai apie senovės milžinus, ypatingus akmenis, 

Lietuvos upes, ežerus ir vietoves, pilis ir piliakalnius, karus, nugrimzdusius miestus, dvarus ir 

bažnyčias, nuskendusius varpus. 

 

Nepaprastieji 

Žemės 

vandenynai 

Jess French Pasinerkite į vandenynų pasaulį ir atraskite mįslingų gelmių paslaptis! 

Gausiai iliustruotoje knygelėje plaukiokite su medūzomis, grožėkitės koraliniais rifais ir žaiskite 

su delfinais jūržolių pievose. Leidęsi į šią įspūdingą kelionę jūs pamatysite, kokie nuostabūs yra 
vandenynai bei jų gyventojai ir kaip mes, žmonės, galime jiems padėti. 

 

Mikropolis. 

Pašėlę bakterijų 

nuotykiai 

žmonių 

pasaulyje 

Urtė Starkevič Sveiki atvykę į Mikropolį – kerintį mokslo ir mikroorganizmų pasaulį! Baltutėlėje laboratorijoje 

jūsų jau laukia šimtai, tūkstančiai, milijonai stafilokokų, klostridijų, pieno rūgšties bakterijų ir 

begalė kitokių mikriukų. Ir tikrai ne visi jie draugiškai nusiteikę! Tačiau nesijaudinkite, juos 

puikiai pažįsta mokslininkas Saulius. Kartu su juo imsitės bandymų, eksperimentų, sužinosite, 

kaip vadinami įvairūs mokslininkų naudojami instrumentai, ką reiškia keisčiausi moksliniai 

žodžiai. O svarbiausia – su patrakusiais mikriukais patirsite pašėlusių nuotykių! 



 

Domas ir 

Tomas. 

Dingusių katinų 

byla 

Tomas Dirgėla Kur dingo mieliausi pasaulio gyvūnai? Ar pavyks juos rasti? Ar Tomo nemeilė matematikai 

peraugo į piktus laiškus mokytojai? Kas? Kam? Už ką? Ko? Ką? 

Taip, klaustukų čia daugiau nei šauktukų, kabliataškių ar kitų skyrybos ženklų. Ir tai gali reikšti 

tik viena – TAVĘS LAUKIA DAR VIENA BYLA! 

 

Vytautas 

Didysis. 

Valdove, gal 

asmenukę? 

Tomas Dirgėla Netoli Vytauto Didžiojo pilies nutinka neįtikėtinas dalykas – iš seno ąžuolo iškrenta keistai 

atrodanti trijulė! Atvykėliai iš ateities čia atkeliavo ne šiaip sau, jie nori ištaisyti savo klaidą ir 

sutrukdyti Vytautui tapti karaliumi. Ar tau jau puikiai pažįstami herojai įvykdys planą ir nugvelbs 

karūną? Ar Lietuvos istorija liks nepakitusi? O ar to meto komikams pavyks priversti tave iš 

juoko susiimti už pilvo? Atsiversk knygą, nes nuotykiai keliasi į praeitį! 

 

Kaip Karas 

pakeitė Rondą 

Romana 

Romanyšyn, 

Andrij Lesiv 

Ši knyga – tai odė taikai ir vilčiai. Ukrainiečių autorių dueto sukurtas jautrus pasakojimas apie 

ypatingą, trapų, žydintį Rondo miestą. Jo gyventojai nepaprasti ir itin gležni, jie puoselėja sodus 

ir parkus, dainuoja, piešia, kuria poeziją. Bet vieną įprastą dieną Ronde staiga nuščiūva 

gyvenimas: tarytum iš niekur trinksėdamas ir girgždėdamas ateina juodas, baisus Karas. Viskas, 

prie ko jis prisiliečia, išnyksta tirštoje juodumoje. 

 

Gimęs bėgti Michael 

Morpurgo 

Pastebėjęs kanale cypsintį ir keistai judantį maišą, Patrikas nedvejodamas šoka į vandenį. 

Atsidūręs krante pamato išgelbėjęs penkis nuostabius šunyčius. Vieną iš jų, auksaspalvį mažylį, 

Patrikas iškart pamilsta ir tėvai jį leidžia pasilikti. Bičiuliu pavadintas šuo pakeičia baikštaus 
berniuko gyvenimą. Deja, vieną dieną Bičiulis pradingsta... Jis pagrobiamas šunų lenktynėms, o 

vėliau atsiduria gatvėje. Bičiuliui lemta patirti daug skaudžių ir malonių nuotykių, sutikti daug 

gerų ir piktų žmonių, kol pavyks rasti tikruosius namus. 

 

  Ulioja varnu  Tai dainuojamojo ir šokamojo folkloro rinktinė, kurioje publikuojami kūriniai skirti atlikti 

ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams. Leidinį sudaro įvairių žanrų dainos, šokiai, 

rateliai, žaidimai, tinkami dainuoti bei šokti įvairiais metų laikais ir per kalendorines šventes. Čia 

rasite ne tik tautosakos kūrinių, paimtų iš archyvų, bet ir nūdienos vaikų folkloro kūrybos. 



  

Žuvelė medyje Lynda Mullaly 

Hunt 

Jaudinanti, nuoširdaus sąmojo kupina istorija apie drąsius vaikus, kurie nebijo išsiskirti ir būti 

savimi, ir mokytojus, kurie pirmiausia mato vaiką, o tik paskui mokinį, kurie tiki, kad kiekvienas 

turi ypatingų talentų. 

Kiekvienas esame protingas savaip. Bet jei spręsi apie žuvį pagal jos gebėjimą įlipti į medį, ji 

visą gyvenimą manys, kad yra kvaila. 

 

Fidelis ir 

kiparisas 

Dovilė 

Zavedskaitė 

Būsenų knyga, kurioje kalbama apie mirties grožį ir ją paprastai suvokiantį vaiką. Apie tų, kurių 

netekome, paieškas kituose. Tai kelio istorija, kurioje artimiausiais tampa nepažįstamieji, o tie, 

kuriuos pažįstame, išnyksta. Kūrinys skiriamas kiekvienam, kuris yra jautęs ilgesį, nesvarbu kam 

– kiparisui, ežerui, tėvui, tolimiems kraštams ar saulės tekėjimui. 

 

Berniukas 

akvariume 

Lisa Thompson Dvylikametis Metju dienų dienas leidžia savo kambaryje. Pro langą lyg pro akvariumo stiklą jis 

stebi, kas vyksta mažoje priemiesčio gatvelėje, ir viską kruopščiai fiksuoja dienoraštyje. 

Berniuką kamuoja obsesinis kompulsinis sutrikimas. Jis paniškai bijo mikrobų, tad nuolat plauna 

rankas, valo ir dezinfekuoja savo kambarį. Dėl to Metju jau kurį laiką nelanko ir mokyklos. 

Atrodo, kad padėtis be išeities... Tačiau vieną dieną Metju ir visos gatvelės gyvenimą sujaukia 
netikėtai dingęs pono Čarlzo anūkas. 

 

Apie tironiją Nora Krug, 

Timothy Snyder 

„Apie tironiją“ žvelgia į pačias tamsiausias XX a. istorijos akimirkas – tiek nacizmo, tiek 

komunizmo pusėje – tam, kad pateiktų mums dvidešimt patarimų, kaip priešintis šių laikų 

autoritarizmo apraiškoms. Istorikas akcentuoja kaip svarbu atidžiai ir kritiškai žvelgti į mus 

supančius ir naudojamus simbolius, nuolat megzti draugiškus ryšius su savo kaimynais ir 

aplinkiniais žmonėmis, saugotis kitus žmones smerkiančių ir priešais paverčiančių žodžių. 

 

Pianistė iš 

Vienos 

Lee Cohen, 

Mona Golabek 

Keturiolikmetės Lizos Juros tėvai priėmė sunkų sprendimą – iš trijų dukterų pirmąją išsiųsti 

būtent ją, itin talentingą pianistę. Tikėjo, kad muzika jai neleis palūžti ir vėliau ji galės padėti 

šalyje įsikurti savo seserims. Nors svetimame krašte Lizos Juros laukė daugybė išbandymų, 

kasdienis nerimas dėl artimųjų, likusių Vienoje, ir sunkūs darbai, ji nepamiršo tėvams duoto 

pažado ir neapleido svajonės vieną dieną groti didžiausiose pasaulio muzikos salėse. Mergina 

tapo pavyzdžiu daugeliui savo likimo brolių ir sesių. 



 

Procesas. 

Novelės 

Franz Kafka Romanas pasakoja apie netikėtai prasidėjusį teismo procesą. Kaltinamasis – banko tarnautojas 

Jozefas K. Trisdešimto gimtadienio dieną jis tiesiog areštuojamas. Nei skaitytojams, nei pačiam 

Jozefui K. nepaaiškinama už ką ir kodėl, tiesiog prasideda teismas. Proceso metu kaltinamajam 

leidžiama laisvai judėti bei dirbti. Jozefas K. randa advokatą, pagalbininkų ir bando bet kokia 

kaina sužinoti kuo jis yra kaltinamas. Žinojimas padėtų gintis, tačiau teisiamojo pastangos 

visiškai bevaisės. 

Be romano rinkinyje yra įtrauktos ir kelios novelės. 

 

These Violent 

Delights 

Chloe Gong Perfect for fans of The Last Magician and Descendant of the Crane, this heart-stopping debut is 

an imaginative Romeo and Juliet retelling set in 1920s Shanghai, with rival gangs and a monster 

in the depths of the Huangpu River. 

  


