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Knygos viršelis 

 

Pavadinimas Autorius Aprašymas 

 

Afrikos pasakos  Šios spalvingos knygelės veikėjai – dažniausiai Afrikos gyvūnai, kurie pasakose įasmeninami, 

todėl iliustracijose vyrauja žmonių, persirengusių gyvūnais, siluetai, lyg istorijos vyktų 

maskarade. Knygelė patiks ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems, kurie dar nepamiršo, ką reiškia 

įsijausti į pasakų herojų nuotykius. 

 

Apie šunis Ester Dobiášová, 

Jana 

Sedlačkova, 

Jana 

Sekaninová 

Jei svajoji turėti šuniuką – ši knyga kaip tik tau! Skaitydamas linksmus pasakojimus sužinosi apie 

daugybę įvairiausių šunų veislių – nuo mažiausio čihuahua iki gauruočiausio komondoro, – ką jie 

mėgsta, kaip atrodo, kokiomis savybėmis pasižymi. Juk smalsu, kurie šunys loja garsiausiai, bėga 

greičiausiai, yra ištikimiausi ar reikalauja ypatingos priežiūros? 

 

Žvėrys ir 

žvėreliai 

Selemonas 

Paltanavičius 

Knyga iliustruota puikiomis nuotraukomis ir papildyta QR kodais, kuriuos nuskaitę išmaniuoju 

įrenginiu išgirsite žvėrių balsus. 

 

Šachmatų šalis Shia Green Vera skuba parodyti savo draugei Juditai kai ką nepaprasto – baltosios karalienės figūrėlę. Vos 

mergaitės ištaria stebuklingus žodžius, jos persikelia į Šachmatų šalį, kur atgyja visos šachmatų 

figūros, o jos tampa karalienių patarėjomis. Kaip smagu, žaidimas jau prasideda! Kuri kariauna 

laimės? Juodųjų ar baltųjų? 

Išmok žaisti šachmatais su Vera ir Judita! 



 

Ševeliūra Evelina Daciūtė Alisą ir jos pudelį Barbarisą pažinsi iš puikių garbanų. Kalbama, kad gyvenantys kartu 

supanašėja? Dviem draugams šis posakis labai tinka! Lauke šėlsta vasara ir šunį kankina karštis: 

tokie tankūs kailinėliai džiugina tik šaltą dieną. Belieka vienas kelias – į kirpyklą. Viskas būtų 

gerai, jei ne vienas „bet": Barbarisas bijo žirklių ir to, kas jomis čekši, tai yra kirpėjo Todo. 

 

Laiškų namelis Sigitas Geda Ar jau gavai laiškelį? Didokas, ar ne? Net ne vienas laiškas, o visa knyga! Štai kiek tau visko 
prirašė garsus lietuvių poetas Sigitas Geda. Atverk „Laiškų namelio" duris ir skaitydamas svajok, 

žaisk, tyrinėk. Susipažink su šimtakoju, kuris pamiršo, kaip eiti, sužinok, kodėl paršiukas neturi 

sparnų ir kur lekia mėlynas autobusiukas... 

 

Raudonkepurai

tė ir kitos Šarlio 

Pero pasakos 

 Puiki pačių žinomiausių pasaulio pasakų kolekcija, kurią sudaro tokie šedevrai kaip „Batuotas 
Katinas", „Pelenė", „Miegančioji Gražuolė", „Rikė Kuoduotasis", „Mėlynbarzdis", „Fėjos 

dovanos" ir daug kitų. 

Šios nuostabios istorijos kupinos meilės, didvyriško žavesio, stebuklų, paslapčių, o jų laiminga 

pabaiga pavergia ir jaunų, ir vyresnių skaitytojų širdis. 

 

Herbė su didele 

skrybėle 

Otfried 

Preussler 

Netikėtai ramus pasivaikščiojimas virsta dideliu nuotykiu. Bėgdamas nuo alkanų skruzdėlių 

Herbė atsiduria Vorlico giriose! Nė vienas nykštukas niekada nebuvo ten kojos įkėlęs, ir ne be 

reikalo. Juk pasakojama, kad čia gyvena baisūnas Plampačas – šlykštus pabaisa, pusiau vilkas, 

pusiau drakonas, jo akys it liepsnojantys ratilai, o nasrai pilni iltinių dantų, smailių ir aštrių... 

 

Pabėgimo 

mokykla. 

Grėsmingas 

debesis 

Jule Ambach Epuštauškio internatas – tikra Pabėgimo mokykla. Panaši į tuos Pabėgimo kambarius, iš kurių 

pavyksta ištrūkti tik atlikus užduotį. 

Kas čia nutiko šį kartą? Sunku patikėti – mokykloje nė garso, vaikai ir mokytojai atrodo giliai 

sumigę. Ar tai kažkaip susiję su pusryčiais? Gal ta avižinės košė... O iš kur tas žiburiuojantis 

debesis koridoriuje? Atsakymą, panašu, žino tik Pramanų veidrodis. 



 

Paslaptingos 

saldainių 

pabaisos byla 

Kristina 

Ohlsson 

Sveiki atvykę į Vaiduoklių biurą! 

Tai skubios pagalbos skyrius žmonėms, kuriems teko susidurti su vaiduokliais. Čia rasite Elsą ir 

Kalį, kurie apie vaiduoklius ir vaidenimąsi žino beveik viską. Dabar į bėdą pateko Cukrinė Bela. 

Visi jos saldainių parduotuvės klientai dingo! Niekas nebenori pirkti vaiduoklio apkramtytų ir ant 

žemės numestų saldainių. Paslaptingos užuominos veda į virtuvę. Ar Elsa ir Kalis sugebės padėti 

Cukrinei Belai? Ar jai teks uždaryti saldainių parduotuvę? 

 

Šiurpiojo 

šešėlio byla 

Kristina 

Ohlsson 

Čia rasite Elsą ir Kalį, kurie žino viską apie vaiduoklius. Šį kartą Fransui Fransonui reikia jų 

pagalbos. Jo bute vaidenasi ir jis negali miegoti naktimis dėl triukšmo! Kažkas virtuvėje daužo 

indus, įjungia ir išjungia šviesą, išverčia knygas iš lentynos. Kartais viduryje grindų pasirodo 

šešėlis. Kaip visada svarbiausia išsiaiškinti, ką nori pasakyti vaiduoklis. Kas tas šiurpusis šešėlis 

ir ko jam reikia? 
Vaikai narplioja įspūdingą bylą! 

 

Monstriukas ir 

žmonės 

Mats 

Strandberg 

Iš pradžių mačiau tik liepsnas. Atrodė, kad jos šoka tamsoje, bet paskui įžvelgiau degančius 

fakelus nešančius žmones. Jie rinkosi aplink biblioteką. 

Žmonės vis labiau bijo monstrų. Miesto odontologė gydytoja Jehkelė vadovauja grupuotei, kuri 

žada kartą ir visiems laikams išspręsti „monstrų problemą". Frankui ir jo draugams monstrams 
slėptis ir neišduoti savo paslapčių tampa svarbiau nei bet kada anksčiau, tačiau atomazga artėja... 

 

8 minučių 

istorijos 

vaikams 

Helen Martin Sąmyšį keliančios beždžionėlės, nepraustaburnė papūga, būrys karingų balandžių, vėžliukų 
vakarėlis, vaiduokliškas urvas, geriausias limonadas pasaulyje, kungfu judesiais su rykliais 

kovojantis piratas, snargliais besitaškanti drakonė, vienaakis statybininkas ir daug daug kitų 

dalykų, kuriuos rasi šioje aštuonių minučių istorijų rinktinėje! 

 

Geriausia 

gimtadienio 

dovana 

Evelina Daciūtė Ko norėtum gimtadieniui? 

Ne taip lengva pasirinkti! Liuka suka galvą ir kamuojasi – nė vienas iš gausybės pasiūlymų ir 

patarimų nėra tas tikrasis... O gal vis dėlto galima rasti, kas pradžiugintų ir nustebintų? Ir ne tik 
ją. 



 

Juoda dėmelė 

baltose lubose 

Tomas Dirgėla Ignas per pamokas negali nustygti vietoje. Vos tik jos baigsis – prasidės didžiausias ir 

smagiausias nuotykis jo gyvenime. Jis su tėvais keliaus į ISLANDIJĄ!!! 

Tačiau namie Igno laukia didelis netikėtumas, kuris apvers visą jo gyvenimą aukštyn kojomis. 

Laimei, priimti pokyčius lengviau, kai turi palaikančią komandą – geriausią draugą ir mylimą 

šunį, nors ir jiems teks paragauti kietos Igno rankos ir susitaikyti su draugo liūdesiu. 

 

Aš esu 

Leonardas: 

ateivio 

nuotykiai 

žemėje 

Carlie Sorosiak Mūsų tikroji šeima – nebūtinai ta, kurioje gimstame. 

Leonardas niekad nėra turėjęs vardo. Ir kūno. Ir geriausio draugo. Bet jis siaubingai trokšta 

pabūti žmogumi. 

Per trisšimtąjį gimtadienį Leonardo planetos gyventojai gauna progą mėnesį praleisti Žemėje, 

įsikūniję į bet kokią jos būtybę. Leonardas turėjo tapti Jeloustono nacionalinio parko eiguliu, bet 

įvyko klaida. Jis užstrigo katino kūne. 

 

Berniukas, 

susipažinęs su 

banginiu 

Nizrana Farook Dvylikametis Razis paplūdimyje stebi ką tik išsiritusius vėžliukus, kai jūroje pamato valtį. Joje – 

visai išsekęs bendraamžis berniukas. Vos Razis spėja juo pasirūpinti, į salą atplaukia grėsmingi 

vyrai, ieškantys pabėgėlio. Raziui pavyksta jų atsikratyti, deja, neilgam. 

Atsipeikėjęs valtyje rastas paslaptingas nepažįstamasis Džengas papasakoja Raziui jaudinančią 
istoriją apie laivo sudužimą, dingusį lobį, jūrų monstrus ir blogiukus. Bet ar visa tai tiesa? Kad 

išsiaiškintų, Razis ir jo sesuo dvynė Šifa turės leistis į jūrą, į kvapą gniaužiantį nuotykį... 

 

Berniukas su 

žvaigžde 

kojinėje 

Dee White 1942-ieji. Vienuolikmetis Rubenas slepiasi nuo nacių Didžiojoje Paryžiaus mečetėje. Prapuolė 

jau tūkstančiai žydų vaikų, o Rubeno tėvai beviltiškai bando rasti jo seserį. 
Jei tik kam kils bent menkiausias įtarimas, kas Rubenas yra iš tiesų, jį nužudys. Taip pat ir jam 

padedančius žmones. Rubenas turės išmokti gyventi kaip musulmonas, kol sulauks garsiojo 

Lapino, kuris padės jam nusigauti į Ispaniją pas savo šeimą. 

 

Komedijų 

karalienė 

Jenny Jägerfeld  Saša  turi planą: ji BUS komedijų karalienė! Saša ketina to mokytis, kol kiekvienas rūškanas 

kaulelis taps linksmas. Jei pavyks prajuokinti žmones, galbūt išnyks tai, kas degina akis, gali 

paplūsti skruostais ir pavirsti... Taip, gyvybei pavojinga rauda. Galbūt pavyks netapti tokia, kaip 

mama... 



 

Tegu baltieji 

lokiai šoka 

Ulf Stark Padaužai Lasei nelabai sekasi mokykloje, bet tai ne didžiausia jo bėda. Per Kalėdas išsiskiria 

berniuko tėvai. Lasei su mama tenka kraustytis į kitus namus. Skirtingai nei smarkaus būdo tėtis 

mėsininkas, niekada nemėgęs mokyklos, naujasis mamos vyras, dantų gydytojas Hildingas 

Torstensonas pasiryžęs Lasę paversti pavyzdingu mokiniu. Tik ar pasiduos Lasė naujo mamos 

vyro įtakai? Ir ar pavyks Lasei išsaugoti trūkinėjantį ryšį su mylinčiu ir mylimu tėvu? 

 

Stebuklas R. J. Palacio Dešimtmetis Ogastas Pulmanas niekuo nesiskiria nuo savo bendraamžių. Ir visgi jis yra kitoks 

negu visi. Todėl Ogastas niekada nelankė mokyklos. Bet į penktąją klasę jis turės eiti tikroje 

mokykloje. 

Ogastas žino, kad dauguma vaikų jį įskaudina netyčia, todėl galvoja – visiems bus geriau, jei 

mokykloje jis laikysis atokiau nuo naujųjų bendraklasių ir pasistengs per daug nekristi į akis. 

Bet ar tai įmanoma, kai taip nori susirasti draugų ir esi toks draugiškas, drąsus, sumanus, 

geraširdis ir linksmas kaip Ogastas? 
  


