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Geriausia diena Kotryna Zylė, 

Inga Dagilė 

Elzė gyvena aštuntame aukšte, augina pomidorą ir kolekcionuoja degtukų dėžutes. Titas – jos 

kaimynas iš ketvirto aukšto, pasiryžęs kartu su vėžliu Albinu pakilti į kosmosą. Abiejų vaikų 

kasdienybė kupina nuotykių ir idėjų, bet netikėtai išaušta BLOGOKA diena. Kaip ją pataisyti? 

Kokio plano imsis draugai? Ar gali būti, kad svarbiausi atradimai slepiasi ten, kur jų visai 

nesitikime? 

 

Kakė Makė. 

Čiūčia ir 

Piratas: 

laukiniai 

nuotykiai 

Benas Bėrantas Katinui Piratui nusibodo tupėti namie. Nelengva būti naminiu katinu, kai už miesto plyti tikros 

džiunglės, viliojančios kvapą gniaužiančiais laukiniais nuotykiais. 

Todėl progai pasitaikius jie su šuneliu Čiūčia leidžiasi į rimtą išvyką. Draugai pasiruošę smagiai 

praleisti laiką ir įveikti visus netikėtumus. O jeigu ir ne, svarbiausia nusiteikimas! Juk kartais taip 

smagu pabūti laukiniam. 

 

Drambliukas 

netelpa į 

žaidimų aikštelę 

Raimondas 

Jurgaitis 

Linksmoje eiliuotoje knygelėje pasakojama apie mažą drambliuką, kuris buvo per didelis. Su juo 

niekas nežaidė, jis visiems kliuvo. Tačiau kartą ištikus bėdai, drambliuko dydis ir jėga išgelbėjo 

draugus. Nuo tada visi pamilo drambliuką ir suprato kaip smagu su juo žaisti. Ši istorija moko, 

kad reikia draugauti visiems, nesvarbu, kaip atrodo – mažiems, dideliems 

 

Šioje knygoje 

nėra kačių 

Viviane Schwarz Ši nepaprastai smagi interaktyvi knyga kviečia vaiką tapti ne tik istorijos stebėtoju, bet ir aktyviu 

jos dalyviu. Katės kalbina vaiką tarsi jis būtų šalia, o vaikas, atlikęs tam tikrus veiksmus, padeda 

išpildyti jų norus bei tampa pasakos dalimi. Užsimezgusi nauja draugystė kvies vėl ir vėl 

atsiversti šią knygą, kurioje gyvena išdykę švelniakailiai bičiuliai. 



 

Namai Rasa 

Jančiauskaitė 

Sraigė savo namus nešasi ant pečių. Labai patogu – gali keliauti ir gyventi, kur tik nori. Tačiau ir 

pavojų netrūksta – tokius namus bet kas gali sumindžioti! 

Sraigė keliauja ir mato, kad kitiems kur kas geriau: šuo turi erdvią būdą, kur jam atneša dubenėlį 

maisto, paukštis saugiai gyvena inkile aukštai medyje, o bičių avilyje gardžiai kvepia medumi. 

Sraigei vis liūdniau... Tik ar verta liūdėti? Ar tikrai kitų namai be dūmų? O galbūt savi namai 

patys geriausi, nes tokie, kokie ir turi būti – tiesiog SAVI? 

 

Kramsnukas: 

knygų 

monstriukas 

Emma Yarlett Pasinerk į smagų nuotykį kartu su Kramsnuku – geltonu mielu monstriuku, kuris mėgsta graužti 

viską, kas pasitaiko jo kelyje. Tačiau labiausiai jam patinka įdomios knygos. Tik pažiūrėk – jis 

išsigraužė kelią iš vienos pasakos į kitą ir paliko tikrų skylių! 

Gal sugaukim Kramsnuką, kol jis neperskaitė, oi, nepragraužė visų tavo mėgstamiausių knygų? 

 

Migrantai Isaa Watanabe Bežodė knyga „Migrantai" iškalbingais vaizdais pasakoja drąsos ir vilties istoriją apie karo metu 

vykstančią migraciją, arba persikėlimą į naujas žemes, ieškant naujų namų. 

 

Viskas apie 

nerimą ir 

baimes 

Felicity Brooks Vorai, tamsa, keisti garsai, naujos pažintys, o gal net balionai tau kelia baimę ir nerimą? Pradedi 

verkti, drebėti, ir atrodo, kad visą kūną niežti ar imi kvėpuoti per greitai? 

Nesijaudink, tu ne vienas! Šie jausmai ir potyriai natūralūs. Ir maži, ir dideli – mes visi dėl ko 

nors nerimaujame ir bijome, o mūsų kūnai skirtingai reaguoja į stresą. Laimė, galime išmokti 

susidoroti su savo baimėmis, kad jos neapkartintų mums kasdienybės. 

 

Našlaitė Salomėja Nėris S. Nėries eiliuota pasaka „Našlaitė“ paremta lietuvių liaudies pasakos „Sigutė“ motyvais. Tai 

graži eiliuota pasaka apie našlaitę Sigutę ir jos broliuką, jų piktą pamotę, kuri labai nekenčia 

Sigutės .Broliukui išvykus į karą pamotė visais būdais bando susidoroti su Sigute ir jos drauge 

kalaite bei karvyte. Spalvotai iliustruota knygelė išspausdinta didžiosiomis raidėmis, todėl patogu 

mūsų mažiesiems bandyti perskaityti patiems. 



 

Trys paršiukai. 

Vilkas ir 

septyni ožiukai 

 Kol ožiukai tvarkė sujauktą trobelę, mama ožka iškepė bandelių su kopūstais. Papietavę mažyliai 

išbėgo į pievą žaisti. Laiminga mama negalėjo jais atsigėrėti. Kaip ramu, kai nereikia bijoti vilko. 

Knygelės tekstas parašytas didžiosiomis raidėmis. 

 

Miegančioji 

gražuolė; 

Bjaurusis 

ančiukas 

 Senos pasakos tvirtina, kad visos bėdos kada nors baigiasi. 

Dar jos teigia, kad sunkumai užgrūdina, o kilni širdis nepažįsta puikybės. 

O jei nori sužinoti daugiau - perskaityk šią knygelę. 

Knygelės tekstas parašytas didžiosiomis raidėmis. 

 

Katinas 

Miegošius 

Egidijus 

Zaikauskas 

Štai ant vieno raudono žalio stogo apsigyvena trys draugai. 

KATINAS MIEGOŠIUS, apsivijęs aplink kaminą, miega dieną naktį. O kai nemiega, galvoja 

apie maistą. 

VARNA ŠIURPĖ moka daug keistų žodžių, turi daug gudrių minčių ir truputį per įkyriai kelia 
labai didelius klausimus. 

ŠIKŠNOSPARNIS ŠIUKŠČIUS už viską labiausiai mėgsta tylėti: apie vorą, apie orą ir netgi apie 

pačią tylą. 

 

Džiunglių 

istorijos 

Saulė 

Paltanavičiūtė 

Gamtininkė Saulė Paltanavičiūtė kviečia leistis į džiungles kartu su džiunglių tyrinėtojais. 
Sužinosite, kodėl džiunglių stovykloje tyrinėtojai miega hamake, ką jie valgo, kodėl vakare iš 

stovyklos draudžiama išeiti be žibintuvėlio ir kokie pavojai tyko kiekviename žingsnyje. 

Pažinsite džiunglių augaliją, įdomiausius Kosta Rikos džiunglių gyvūnus, suprasite, kodėl jie 

kartais elgiasi labai keistai ir kaip juos galime apsaugoti. 

 

Gasparas ir jo 

nakties draugai 

Seng Soun 

Ratanavanh 

Gasparui, kaip ir daugeliui vaikų, naktį būna nejauku. Jis negali užmigti ir svajoja apie mažytį 

nakties draugą, kuris padėtų jam nurimti ir jaukiai panirti į sapnus. Paslaptingas draugas 

pakviečia berniuką į nepamirštamą kelionę. Joje Gasparas susipažįsta su kitais mielais namo 

gyventojais, jų baimėmis ir svajonėmis. Kartu jie įveikia visas kliūtis, ir vaikas netrukus įsitikina, 
kad naktis visai nebaisi – ji smagi, pilna magijos ir skani kaip šokoladinis tortas su pabarstukais. 



 

Biklio 

nuotykiai: 

neįsivaizduoja

mas draugas 

Dan Santat Magiškoje saloje gyvenantys įsivaizduojami draugai laukia, kol gims vaiko svajonėse ir galės 

iškeliauti į naujuosius namus. Biklis taip pat trokšta savojo draugo. Tačiau laukimas ilgas ir 

nuobodus. Nejaugi jo draugystė niekam nereikalinga? Užuot nerimavęs, Biklis ryžtasi pats 

keliauti į tikrąjį pasaulį. Deja, ir čia tenka apsišarvuoti kantrybe bei nenuleisti rankų. Tačiau 

viskas apsiverčia aukštyn kojomis, kai jis išvysta mergaitę, rankose laikančią piešinį su jo 

atvaizdu. Nėra jokių abejonių, kad tai Biklio nepakartojama draugė, kuri laukė savojo bičiulio 

taip pat ilgesingai, kaip ir jis. 

 

Tetulė Liu Ilona Ežerinytė Nebejauna moterytė Liucija vieną rytą pabunda, pažvelgia į veidrodį ir mato save sumažėjusią. Ji 

ir toliau traukiasi, namai, daiktai atrodo vis didesni, todėl tenka kreiptis į gydytoją. 

Pasirodo, fiziškai ji visiškai sveika, o jos mažėjimas yra dvasinio pobūdžio - Liucija tiesiog 

nesiekia tapti dideliu žmogumi, išgarsėti. Jei imtų keisti gyvenimo būdą, stengtųsi patekti į 
televiziją, susipažinti su įžymiais žmonėmis, galbūt pasveiktų, tačiau tai ne jos būdui. Liucija 

nutaria priimti save tokią, kokia yra, ir gyventi taip, lyg nieko nebūtų nutikę. 

 

Pjeras. 

Labirintų 

detektyvas. 

Imperijos 

labirinto bokšto 

paslaptis 

Chihiro 

Maruyama, 

Hiro Kamigaki, 

IC4DESIGN 

Labirintų detektyvas Pjeras vėl sugrįžta! Jūsų laukia žadą atimanti byla! 

 

Ponas X planuoja pavogti Labirinto kubą nuo prabanga tviskančio Imperijos labirinto bokšto. Jei 

jam pasiseks, miestas paskęs tamsoje ir nebegalės švęsti Kalėdų. Ar padėsi Pjerui ir žymiausiems 

pasaulio detektyvams išspręsti šią bylą? Paskubėk, nes Ponas X jau sprunka! 

 

20 nepaprastų 

lyderių, 

įkvėpusių 

pasaulį 

 Knygoje 20 nepaprastų visų laikų lyderių – valstybių valdovų, krepšininkų, verslininkų ir kitų 

sričių atstovų – tau papasakos apie nuveiktus savo darbus, įėjusius į pasaulio istoriją, kilusius 

iššūkius, ir kokios savybės padėjo įveikti jiems net didžiausius sunkumus. 

 

Kaip veikia 

smegenys? 

 Ar kada nors susimąstei, kokios greitos tavo mintys? O kas jose vyksta, kai miegi? 

Ar genijaus smegenys sveria daugiau nei kitų žmonių? Ar gali smegenų būti ne tik galvoje, bet 

ir... kojose? 

Daugybę nepaprastų dalykų sužinosi šiame vadove po nuostabųjį kūno komandų centrą! 

 



 

Anita ir kiti 

pasauliai. 

Stebuklingas 

miškas 

Aušrinė Tilindė Dešimtmetė Anita, svajojanti tapti kosmonaute ir atrasti naują planetą, kurioje galėtų apsigyventi 

žmonės, netikėtai pamato atskriejantį milžinišką meteorą, kuris išdaužia didžiulę duobę miške ir 

sukelia tirštą paslaptingą rūką. Įkritusi į meteoro išmuštą duobę, Anita skrieja baltų ir mėlynų 

šviesų viesule, kol galiausiai atsiranda....paslaptingame miške. 

Čia Anita sutinka mistiškų būtybių, suranda naują draugą, patiria gyvybei pavojingų nuotykių, 

kol galiausiai suvokia: atsidūrė savo miške – tik ne savo laiku. Ieškodama kelio namo, Anita vos 

neužgesina amžinosios ugnies, neužmuša dieviško žalčio, įkalinama kaip laumė, o vėliau – 
apdovanojama lyg deivė, išgelbėjusi savo draugui gyvybę. 

 

Siaubamiškio 

pasakos 

Vytautas V. 

Landsbergis 

Čikagos priemiesty su tėvais gyvenanti aštuonmetė Vakarė kartą netikėtai, kraustydama tėvo 

stalčius, randa senus laiškus ir sužino turinti Lietuvoje senelį, apie kurį niekad nėra girdėjusi. 

Prasideda mažas detektyvas – tėvui prieštaraujant, ji pati slapta ima susirašinėt ir „susipaišinėt" 
su tuo seneliu. Taip juodu susipažįsta, susidraugauja, kartu kuria pasakas. 

 

Nuomojamas 

butas 

Lea Goldberg Viename daugiabutyje, kuriame įsikūrę patys įvairiausi gyventojai – višta, gegutė, katė, voverė, 

paršas – išnuomojamas butas. Susidomėjusiųjų daug, tačiau nė vienas nesiryžta čia apsigyventi, 

nes... nepatinka kaimynai. Ar atsiras tas, kuris supras, kad pasaulio įvairovėje slypi žavesys? 
Šmaikštus, išmintingas kūrinys pasakoja apie tai, kad ir kokie skirtingi būtume, kokių keistų 

įpročių turėtume, galime gyventi po vienu stogu. Tai pasakojimas apie santarvę, toleranciją ir 

meilę savo artimui. 

 

Išgąsdinta 

Rudutė 

Holly Webb Širdį sušildanti istorija apie gerumą ir mergaitės ryšį su šuneliu. 

Eiverė džiaugiasi atostogaudama su šeima. Jie apsistoja nuostabiame vasarnamyje prie pat upės ir 

planuoja daug įdomių užsiėmimų. Mergaitei atostogos būtų dar smagesnės, jei ji turėtų šuniuką, 
su kuriuo galėtų dūkti gamtoje. 

 

Padūkėlių 

mokykla: 

siaubo 

vakarėlis! 

Dashiell 

Fernández 

Padūkėlių mokykloje kasmet rengiamas Helovino vakarėlis. Lukas, Asimas, dvynukės Klaudija 

ir Isa bei Karlosas jame dalyvaus pirmą kartą. Šeštokai juos įspėjo, kad tai bus košmariška naktis. 

Siaubo koridorius, gyvųjų numirėlių pilna klasė, vaišės, kuriose netrūks visokių gyvių ir 

šikšnosparnių... 



 

Lelijos nuodija 

miestą 

Indrė Šalčiūtė Atslinkus vasaros karščiams mieste ima siausti paslaptinga liga, o baltosios vandens lelijos keisti 

spalvą, bet Mikui labiau rūpi kompiuteriniai žaidimai, na, ir dar vakariniai pasivaikščiojimai su 

mama. Tačiau vieną naktį atsitinka keistas dalykas. Staiga Miką ima krėstis šaltis, sudreba 

kambarys, o lange atsiveria tunelis... Mikas žengia į jį. Keistoje erdvėje jis sutinka tris 

bendraamžius berniukus. 

Taip prasideda nepamirštamas nuotykis, pareikalausiantis drąsos, atkaklumo ir... kūrybingumo, 

kurio Mikas jau buvo išsižadėjęs. 

 

Nevykėlio 

dienoraštis 16. 

Lemtingas 

metimas 

Jeff Kinney Būkime atviri: Gregas Heflis – nekoks sportininkas... Po nelabai sėkmingos Sporto dienos, 

surengtos mokykloje, Gregas svajoja nuo sporto pa-ilsėti, bet mama primygtinai ragina pamėginti 

dar kartą. Jis nenoriai sutinka dalyvauti atrankoje į mokyklos krepšinio komandas. Gregas ramus, 

nes neabejoja, kad patekti į komandas neturi jokių galimybių. Bet gyvenimas jam iškrečia 

pokštą! 

 

Pedingtonas 

skuba į pagalbą 

Michael Bond Koks gi kitas meškiukas galėtų sutrikdyti visą kino teatro publiką, kai atsistojęs ant sėdynės ima 

švilpti blogiukui iš filmo? Arba privarvinti ledų ant žemiau sėdinčių žiūrovų? Arba užlieti 

skalbyklą, o pono Kario virtuvės stalą supjaustyti dalimis? Tik Pedingtonas! Su specialiu įrankių 

rinkiniu, nuo idėjų verdančia galva, gerumo kupina širdimi ir trupučiu marmelado Pedingtonas 

gali bet kurią dieną padaryti nepaprastą, net jei jo sumanymai ir nenusiseka! 

 

Čipolino 

nuotykiai 

Gianni Rodari Išdykėlis Čipolinas, virkdantis visus, kas tik pamėgina nupešti jam plaukus, susiduria su princu 
Citronu – šis pagiežingas ir piktas, ne itin protingas. Nuo Čipolino ir princo susirėmimo baigties 

priklauso labai daug – visos žemuogėlių, vyšnių ir pupelių tautos laisvė. Laimei, gerieji, engiami 

tirono ir suvaržyti beprasmiškų taisyklių, vedami jaunojo Čipolino sugeba nugalėti blogiukus, o 

svarbiausia, nė sykio nepasitelkę smurto: vien pokštais, eibėmis ir sumaniais planais. 

 

DGM Roald Dahl Visi žino, kad MILŽINAI yra pasibaisėtinos išvaizdos kraugeriai. Nuo jų geriau laikytis kuo 

atokiau! 

Bet vieną naktį našlaitę Sofiją pro langą pagrobia MILŽINAS. Laimė, jis ne toks kaip kiti. Jis 

neryja žmogėkų, o vietoj jų triauškia baisiai dvokiančius agurkliurkius ir geria saldųjį 

kliukliunadą, kalba labai keistai ir yra... geraširdis! Taip, jis – DIDYSIS GERULIS MILŽINAS. 

DGM. 



 

Skardinė 

žirnelių 

Giedrė Įdomi ir vertinga istorija tikrai sukels jaunųjų skaitytojų nuostabą, suteiks daug istorinių žinių ir 

padės labiau įvertinti tai, ką šiandien turime gyvendami laisvoje šalyje. Knyga galbūt įžiebs 

diskusijas šeimoje, ir tai bus puiki proga skirtingoms vaikų, tėvų ir senelių kartoms pasidalyti 

savo istorijomis ir pabandyti vieniems kitus geriau suprasti. 

 

Genijai du, o 

plano jokio. 

Kvinas ir 

Spenseris 

Hans-Hurgen 

Feldhaus 

Kvinas gyvena Liverpulyje. Paprastai. Tačiau dabar, tėvams susidūrus su nedideliais 

sunkumėliais, yra išsiųstas pas tetą į Getingeną. Čia jis ir susiduria su likimo broliu Spenseriu. 

Šis taip pat ilgisi šeimos ir nori grįžti namo – į Turkiją. Kas juos sieja? Nepalaužiamas tikėjimas 

savimi ir atkaklios pastangos siekti tikslo. Kas juos skiria? 

Spenseris yra šuo! Jis nuolat bėga iš šeimininkų namų, o Kvinas nepaiso jokių kelyje 

pasitaikančių kliūčių, tad greitai abu įsipainioja į pavojingą kriminalinį nuotykį... Žiauriai 

nerealus pasakojimas iš naujos Feldhauso knygų serijos 

 

Iliustruota 

Vaižganto 

gyvenimo ir 

kūrybos istorija 

Lina Mickutė Knygoje suprantamai, vaizdingai ir jaunimui patraukliai pristatoma J.Tumo asmenybė. Tekstą 

papildo faktai apie to meto įvykius pasaulyje, Vaižganto kūrinių citatos, archyvinės nuotraukos ir 

dailininkės sukurtos komikso stiliaus iliustracijos. Ši knyga – tai kelionė į Vaižganto pasaulį, 

kuris kupinas prasmingų idėjų, išgyvenimų ir naudingų žinių. 

 

Kaimo pasaka Marius Jonutis Kai esi gyvenimo stebėtojas, matai, kaip į vieną šaltą žiemos rytą sutelpa varvekliai, šilta 

kiaušinienė, paukščiai ir gyvuliai, vaikus į mokyklą išvežantis geltonas autobusiukas – visas 

gyvenimo margumas, jo pilnatvė. Čia visi gyvena kartu – vabalai, žmonės ir krūmai, pelės, 

stirnos ir akmenys, visi lygūs ir vienodai svarbūs. Čia visada šalia tas, su kuriuo daliniesi 

įspūdžiu, reginiu, išgyvenimu. 

Pasaulis čia toks atviras, kad belieka atsiverti pačiam – grožėtis, dalintis, būti. 

 

Banga Todd Strasser Vyresniųjų klasių istorijos mokytojas Benas Rosas, kalbėdamas apie Antrojo pasaulinio karo 

laikus, neįstengia mokiniams paaiškinti, kodėl žmonės, net žinodami apie vykdomus 

nusikaltimus, nesipriešina autoritarinei valdžiai. Mokytojas pasiūlo eksperimentą – sukuria 

„Bangos" judėjimą ir tampa jo vadu. Klasė noriai priima naujas taisykles: laikytis disciplinos, 

rodyti pagarbą, skanduoti šūkius ir, kas benutiktų, veikti išvien. 



 

Afganistano 

sūnūs 

Elin Persson Įstaiga, turinti padėti jauniems nuo karo siaubų ir talibų pabėgusiems žmonėms, suteikia saugią 

pastogę, bet atima teisę į privatumą, o jų unikalios asmenybės bei išgyvenimai tampa šaltomis 

biurokratinėmis ataskaitomis. Bet Rebeka, nuolat būdama šalia, neišvengiamai užmezga 

glaudesnį ryšį. Jie – Afganistano sūnūs, o ji tampa jiems artimiausiu žmogumi. Tik ar vienas 

žmogus didelėje sistemoje gali padaryti trijų vaikinų gyvenimą geresnį? 

 

Bėgliai: jūrų 

keliais į 

Ameriką 

Justinas 

Žilinskas 

Netikėtas jaunų žmonių susitikimas pakvietė į drąsią ir pavojingą kelionę – per Europą ir Atlantą, 

iki pat Hadsono žiočių, kur stūkso Laisvės statula. Daugybė išbandymų – pradedant išmone gauti 

bilietus ir kirsti sieną, iki kankinamų patikrų muitinėse ir negalavimų perpildytame traukinyje ar 

bangų blaškomame laive. O kur dar smurtingi valdininkai, piktavaliai sukčiai, visų tautų 

pakeleivių babilonas, intrigos ir paslapčia vykdomi nusikaltimai... Amerika – toli. Laivu kelionė 

trunka ilgas savaites. Neseniai įsižiebę jausmai – kaip ta už borto banguojanti jūra. Ar pavyks? 

 

Neprinokę 

vaisiai 

Wioletta Greg Šią knygą sudaro du romanai. Tai trumpi pasakojimai apie Violkos vaikystės, paauglystės ir 

jaunystės dienas. Pasaulis, kurio netobulumą švelniai perlieja metafizinė šviesa. 

 

XOXO Axie Oh Violončelės vunderkindė Dženė turi vieną tikslą: įstoti į prestižinį universitetą. Dėdės Džėjaus 

karaokės bare Los Andžele susipažinusi su paslaptingu gražuoliu Džajevu, ji nujaučia, kad šis 

vaikinas gali sujaukti jos kruopščiai kurtus planus. Bet, užėjus silpnumo akimirkai, vieną vakarą 

ji leidžiasi į nepamirštamus nuotykius, o paskui vaikinas nieko netaręs išnyksta iš jos gyvenimo. 

  


