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Knygos viršelis 

 

Pavadinimas Autorius Aprašymas 

 

Julia 

Donaldson, 

Axel Scheffler 

Zogis Zogis nori būti tikras drakonas, bet, kad toks taptų, jam reikia daug visko išmokti: riaumoti, 

skraidyti, leist liepsnas ir net grobti princeses! Ar pavyks Zogiui įvykdyti užduotis ir gauti 

geriausią drakonų įvertinimą – žvaigždės medalį? 

Mažieji skaitytojai tai sužinos žaismingai eiliuotoje ir iliustruotoje knygoje 

 

Baubas Giorgio Volpe Ak tos mamos! Jos taip nori, kad vaikai elgtųsi gražiai. 

Ypač Tomo mama. Ji vis kartoja, kad jei berniukas išdykaus, ateis baubas. 

Tomas jo labai bijo. Bet karstytis medžiais ir šokinėti per balas vis tiek norisi. 

O gal tas baubas visai nebaisus? 

 

 

Kalėdozauras ir 

Blogiukų 

sąrašas 

Tom Fletcher Ar teko girdėti apie stebuklingus ir labai labai slaptus Kalėdų Senelio Geruolių ir Blogiukų 

sąrašus? Šventės jau čia pat, o šiemet Blogiukų sąrašas kur kas ilgesnis nei Geruolių. Kalėdų 

Seneliui neramu. Jei draugiškų ir gražiai besielgiančių berniukų ir mergaičių ir toliau mažės, 

greitai neliks kam nešti dovanas! 

 

Kalėdozauras Tom Fletcher Niekas neabejoja, kad Šiaurės ašigalyje gyvena Kalėdų Senelis ir jo pagalbininkai elfai. Dovanas 

išvežioja skraidančiomis rogėmis, kurias traukia šiaurės elniai. Juk taip rašo knygose, o knygos 

nemeluoja. Ši knyga irgi nemeluoja, nes joje elfai per Kalėdas paruošia ir išdalina dovanas 

visiems vaikams... bet tik geriems! 



 

Lapiukas Edward van de 

Vendel 

Nusivijęs violetinius drugelius, žvėrelis nepastebi, kaip nukrinta nuo skardžio. Po ilgo ir 

skaudaus kryčio lapiukas panyra į keistą sapną, kuriame regi visą savo gyvenimą. Jautri, mąsli ir 

tuo pačiu miela paveikslėlių knyga taps puikia proga kartu su vaikais pasikalbėti labai rimtomis 

temomis ir drauge sukurti patinkančią istorijos pabaigą. 

 

Manęs nėra Ignė Zarambaitė Kai Motiejus sužino, kad netrukus turės mažą broliuką, nė kiek nenudžiunga. Jam kur kas labiau 

norėtųsi šuns. Mažylis atima visą tėvų laiką, tad Motiejus pasijunta nereikalingas. Ir sugalvoja 

planą, kaip tai ištaisyti. Žaisminga ir tuo pačiu jautri istorija apie naujo šeimos nario atsiradimą ir 

kylančius iššūkius padės vaikams ir tėvams geriau suprasti savo jausmus. 

 

Vienas, du, trys Giorgio Volpe Kartais net gražiausia draugystė būna sunki. Miegapelė Kvikis kiekvieną rudenį ruošiasi žiemos 

miegui, o lapinas Rudis laukia pavasario, kol vėl galės pamatyti bičiulį. 

Tačiau šią žiemą Rudis susirado dar vieną draugą... Būtų gražu juodu su Kvikiu supažindinti. Bet 

kas bus, jei žvėreliai vienas kitam nepatiks? Arba – dar baisiau – taip susibičiuliaus, kad Rudis 

taps nereikalingas? Gal geriau nieko nesakyti? 

 

Robotukas Martin 

Widmark 

Ar kada pasvajojai, kaip būtų puiku turėti robotuką, kuris už tave atliktų visus sunkius ir 

nemalonius darbus? Na, pavyzdžiui, sutvarkytų kambarį, o paskui paruoštų ir atneštų ką nors 

skanaus užkąsti. Ir dar kryžiažodžius padėtų spręsti! 

Broliai Rutgeris ir Valteris taip ilgai troško tokio pagalbininko, kad ėmė ir jį sumeistravo. Ohoho, 

koks puikus robotukas pavyko – tas šaunuolis viską sugeba! 

 

Drakonas ir 

drugelis 

Michael Ende Akmeniniuose rūmuose gyvena baisus, pavojingas ir piktas slibinas. 

Jo vardas – DRAKELIS. Argi siaubūnui tinka taip švelniai vadintis? Nieku gyvu! 

Margoje pievoje tarp žiedų šoka kuklus, jaukus ir mandagus drugelis. 

Ar žinot, kuo jis vardu? DRUGONAS! Argi toks trankus vardas tinka tyliam padarėliui? Jokiais 

būdais! 



 

Meškis Zujus 

lėktuvo pilotas 

Benji Davies Šiandien meškis Zujus – lėktuvo pilotas. Jo darbas labai įdomus – tik pažiūrėk, kiek visko vyksta 

oro uoste! 

 

Pirmokykla Benas Bėrantas Mokykla – dar nepatirtas nuotykis kiekvienam būsimam pirmokui. Todėl voveriukas Tiklis ir 

varniukas Kirnis šiai dienai ruošėsi labai atsakingai. O tada iš meškino Bubilo sužinojo, kad 

vėluoja! Pasiryžę suspėti laiku draugai nė nenutuokia, kad pirmokykla iš tiesų arčiau, nei atrodo. 

 

Pašto pelyčių 

nuotykiai 

šiaurėje 

Ignė 

Zarambaitė, 

Greta Alice 

Pelės Berta, Liudvikas ir Goja naktimis triūsia pašte, o laisvalaikiu pildo slaptus miestelėnų 

norus. Galiausiai nusprendžia atsipūsti ir įgyvendinti savo pačių svajonę – nukeliauti į Šiaurę pas 

Kalėdų Senelį! 

Visuomet įsivaizdavo, kad jis kartu su būriu šaunių pagalbininkų gyvena jaukioje trobelėje, 

kvepiančioje sausainiais ir šokoladu. Vis dėlto realybė kitokia. Kalėdų Senelio namai labiau 

primena fabriką ar laboratoriją, kur viskuo rūpinasi robotai ir kompiuteriai. 

 

Monstrai 

krepšinio 

turnyre 

Skaistė 

Dirgėlienė, 

Tomas Dirgėla 

Sveiki atvykę į mokyklą, kurioje mokosi ir monstrai, ir vaikai! Sykį jie visus išgelbėjo nuo 

ateivių, o dabar metas sujungti jėgas ir krepšinio aikštelėje! 

Monstrų ir vaikų mokyklos krepšinio komanda išvyksta į krepšinio turnyrą. Atrodytų, jau tuoj 

tuoj ši komanda išbėgs į aikštelę, betgi koją pakiša... ginčai! Ar toli nuves kiekvieno noras būti 

teisiam? Ar tikrai svarbiausia – tik pergalė? O gal smagiausias dalykas yra tiesiog džiaugsmas 

būti kartu ir siekti to paties tikslo? 

 

Tėtis darželyje Tomas Dirgėla Jonė užsispyrė likti namie, tad jos tėtis nusprendė eiti į darželį vietoj jos. Aišku, mergaitė tokio 

nuotykio tikrai nepraleis! Jonės tėčio pasirodymas daželyje sukelia tikrą šurmulį. Prasideda pati 

smagiausia ir keisčiausių nutikimų kupina diena! 

Lūš kėdutė! Bus daug košės plaukuose! 

Ir kukulių svaidynės! 

Imsimės slapto plano! 



 

Snaigė Benji Davies Tą naktį aukštai danguje gimė mažutė balta snaigė. Ji krykštavo ir smagiai sukosi tarp debesų. 

Bet netrukus ėmė leistis – žemėje jos laukė ypatinga užduotis. Tuo pat metu į dangų žvelgė maža 

mergaitė vardu Nelė ir svarstė, ar šiąnakt pagaliau ims snigti... 

 

Svajoklių šalies 

pasakos 

pasakėlės 

Simona Bružaitė Knyga skirta ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų savarankiško skaitymo 

įgūdžiams ugdyti. Skaitydami linksmas istorijas vaikai galės įtvirtinti ir patobulinti skaitymo 

skiemenimis įgūdžius. Kiekvienos pasakos pabaigoje pateikiami klausimai vaikų pamąstymams. 

 

Pasakos apie 

slibinus ir 

drakonus 

 Vieni drakonai pikti ir nuožmūs, o kiti mieli, draugiški bei žaismingi. Kartu su mažyliu keliaukite 

į pasakų karalystę ir susitikite su šauniaisiais Mušu ir Krokučiu bei ugnimi spjaudančiais 

milžiniškais slibinais. 

 

Katinėlis Juodis 

kepa tortą 

 O ne! Tėvai pasakė Juodžiui: daugiau jokio televizoriaus. 

Kaip dabar sužinos Superkatino žygdarbius? 

Juodis nė nemano pasiduoti. Jei laimės šauniausio torto konkursą, gaus naują televizorių, kurį 

tikrai galės žiūrėti. 

Dabar tereikia geriausio recepto.. 

 

Gyvūnų 

orkestras groja 

Bethoveną 

 Spaudyk mygtukus ir klausykis veržlios 5-osios simfonijos ar užburiančių koncertų fortepijonui ir 

smuikui ištraukų – kiekvienas Liudvigo van Bethoveno kūrinys tiesiog nepakartojamas! Ši knygelė 
taps puikia pirmąja pažintimi ne tik su kompozitoriaus kūryba, bet ir su jo gyvenimu. 



 

Jūra meškio 

sode 

Katarína 

Macurová 

Ar mėgsti obuolius? Meškis Ernestas juos LA-BAI mėgsta. Keps iš jų pyragą ir valgys su ledais. 

Bet užsisvajojęs apie tai, kaip bus skanu, pamiršo sode laistymo žarną... Todėl ryte savo sode 

rado ne pievą ir obelis, o kai ką netikėto! 

 

Gimę būti laisvi  Pirmieji bandymai skristi, nerti nuo uolos, pabėgti nuo plėšrūnų ar panirti į jūros gelmes... Kaip ir 

žmonių vaikai, gyvūnų mažyliai turi ugdyti gebėjimus, padėsiančius išgyventi. 

 

Nevala Bertis. 

Atnešk! 

Alan 

MacDonald 

Bertis labai myli savo šunį Smirdžių. 

Tačiau ką tik dovanų gavo ROBOŠUNĮ! 

Šuo robotas juk daug įdomiau už paprastą augintinį, ar ne? 

Smirdžius tikrai nesidžiaugs naujuoju įnamiu! 

 

Domas ir 

Tomas. 

Dingusio sniego 

byla 

 Kol aplink visi džiaugiasi sniegu ir dovanomis, dviejų miestų – Miestamiesčio ir Kitamiesčio – 

vaikai nesulaukia nei sniego, nei dovanų! Nes kaipgi Kalėdų Senelis keliaus rogėmis ir 

šiauriniais elniais, kai lauke oras beveik primena pavasarį? Tačiau greitai paaiškėja, kad abu 
šiuos miestus sieja... tualetinis popierius! 

Ar jis gali būti kaltas dėl kažkur pradingusio sniego ir sugadintų Kalėdų? O gal prie to nagus 

prikišo meras Visvaldošaitis? Niekas to nesužinos, kol neperskaitys jubiliejinės mylimiausių 

vaikų detektyvų Domo, Tomo ir Upės istorijos! 

 

Mortina ir jos 

draugas 

vaiduoklis 

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

šuneliu ir kaip tik ruošiasi švęsti Anapiliųjų metų šventę. Tačiau į langą pasibeldžia simpatiškas 

vaiduoklis, kuriam reikia pagalbos. Mortina su džiaugsmu padės jam išsiaiškinti savo vardą. 

Trečioji šiurpiai miela serijos knyga patiks jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams ir padės 

įtvirtinti skaitymo įgūdžius. 



 

Komisaras 

Letena 3. 

Pėdsekys 

mokyklos 

kieme 

Katja Reider Komisaras Letena drauge su savo šeimininku Pauliu lankosi mokykloje. Šiandien jie rodys 

vaikams, kaip prižiūrėti dviračius ir važinėti saugiai. Tačiau begėdis vagišius drįsta kai ką 

nukniaukti tiesiai policininkams iš panosės. Komisaras Letena skuba į pagalbą! 

 

Baltosios Lokės 

knyga 

Elvyra 

Kučinskaitė 

Tai trumpos istorijos apie Baltąją Lokę, kupinos išminties, filosofinės gelmės, pasakojančios apie 

kasdienius, paprastus dalykus. Ši knyga padės vaikams pažinti ne tik knygos veikėjos, bet ir savo 

jausmus. 

 

Visiems stot – 

eina garbusis 

Peris Kukas 

Leslie Connor Periui Kukui vienuolika ir jis gyvena... kalėjime. Tačiau pats Peris, žinoma, niekuo nenusikalto. 

Mėlynosios upės centre bausmę atlieka jo mama. 

Pasikeitus įkalinimo vietos tvarkai paaiškėja, kad Peris nebegalės čia daugiau likti. Jam teks išeiti 

į laisvę ir pradėti viską iš naujo – kitoje šeimoje ir be mamos. Kaip gyventi visiems įprastą 

gyvenimą, jei nieko panašaus į tai iki šiol nepatyrei? 

Tai jaudinantis pasakojimas apie gebėjimą mylėti, atleisti ir rasti viltį net sunkiausiu metu 

 

Spragtukas ir 

pelių karalius 

Ernst Theodor 

Amadeus 

Hoffmann 

Kūčių vakarą Marijai laikrodininkas ir išradėjas Droselmajeris įteikia ypatingą dovaną: medinį 

žmogeliuką Spragtuką, skirtą riešutams gliaudyti. Mergaitė juo išsyk susižavi. O vos laikrodžiui 

išmušus dvylika, Spragtukas atgyja. Taip prasideda neįtikėtina ir pilna stebuklų istorija. 

Leiskimės drauge su Marija ir Spragtuku į kelionę po paslaptingą pelių karaliaus ir princesės 

Pirlipatės šalį ir kartu su klasikinės pasakos herojais patirkime burtus, nuotykius, meilę, 

sunkiausius iššūkius ir didžiausius džiaugsmus. 

 

Baltoji Gėlelė ir 

Juodasis 

Princas 

Vytautas 

Račickas 

Pasaka apie tai, kaip išmintinga karalaitė, vardu Baltoji Gėlelė, nugali piktą despotą Juodąjį 

Princą ir išvaduoja Tylos karalijos gyventojus. 



 

Planetos 

gelbėtoja Kloja 

Daniel Howarth, 

Heidi Howarth 

Klojos planetai iškilo didelė grėsmė: dirvožemyje nebeliko mineralų, be kurių niekas negalėjo 

augti. Taip nutiko dėl azoto trūkumo... 

Kodėl Kloja buvo priversta iškeliauti? Kodėl niekas nenorėjo išklausyti mergaitės, nors ji buvo 

mažoji mokslininkė? Kaip elgtis, kai suaugusieji tavęs negirdi? Reikia elgtis kaip mokslininkui! 

Pirmiausia parengti planą, o tada... ieškoti sprendimo! 

 

Nepaprastas 

paukščių 

pasaulis 

David Lindo Už jūsų lango – nepaprastas paukščių pasaulis. Tik pažvelkite! Šioje gausiai iliustruotoje 

knygelėje žavėsitės greitojo sakalo keleivio medžioklės įgūdžiais, išsiaiškinsite, su kuriais 

dinozaurais siejamas balandžio giminės medis. Taip pat sužinosite, kad paukščiai turi bruožų, 

nebūdingų kitiems gyvūnams, pavyzdžiui, plunksnas, snapą ir sparnus. Kai kurie paukščiai 

skleidžia nepaprastus garsus arba gražiai gieda. Jie gali būti ryškiaspalviai arba paslaptingi, reti. 

 

Galvok, ką 

galvoji 

Julie Johansen, 

Leigh Hay 

Tai smagi knyga, skirta vaikams nuo 7 iki 12 metų, taip pat suaugusiesiems ir mokytojams, kurie 

su jais gyvena ir dirba. 

Vaikai šioje knygoje ras žaidimų, eilių, idėjų ir interaktyvių sąrašų, kurie padės jiems per 

smagias veiklas atrasti, kad mąstymas nėra kažkas, kas „vyksta savaime". Išmokę kontroliuoti, ką 

ir kaip galvoja, vaikai bus geriau pasirengę susidurti su šiuolaikinės visuomenės reikalavimais. 

 

Rudnosiuko 

klišės 

Vytautas V. 

Landsbergis 

Šioje knygelėje rasite be galo daug rudnosiukiškų klišių. Iš kur jos čia atklydo, kam ir kodėl? 

Ogi tam ir todėl, kad Rudnosiukui visąlaik rodėsi, jog gimtųjų Rudnosiukiškių gyvenime per 

mažai gerų klišių. Dažnai nebežinoma, kokiomis klišėmis vadovautis sudėtingoje nūdienoje. 

Užtat Rudnosius pamėgo traukti iš palovio senas, apdulkėjusias, laiko patikrintas klišes, jas 

truputį dar paklišinti, kitąsyk net perklišinti ir paleisti klipatuoti atgal į pakankamai jaukų, bet 

nepakankamai klišą Rudnosiukiškių gyvenimą. 

 

Gustavas 

Glumas ir 

žmonių 

gaudytojas 

Adam-Troy 

Castro 

Visi Saulėtųjų Terasų namai spalvoti lyg prinokę vaisiai. Tik vienas namas juodut juodutėlis. 

Šalia juodojo namo, juodoje pievoje, pilnoje juodų gėlių, auga vienišas juodas medis, kuriame 

kranksi juodi varnai. Medyje kabo juodos sūpuoklės, o ant jų sėdi juodai apsirengęs juodaplaukis 
berniukas ir skaito didelę juodą knygą. To berniuko vardas Gustavas Glumas, ir jis turi daug 

paslapčių... 

Vieną dieną į gretimą namą atsikrausto nauja šeima. Sesutės Fernė ir Perlė dievina viską, kas 

šiurpu, baugu, kraupu ar paslaptinga. Jos tikrai norės aplankyti juodąjį namą. 



 

Matilda Roald Dahl Kas galėtų nesižavėti tokia jautria ir protinga mergaite kaip Matilda? Ji išmoko skaityti būdama 

vos trejų, o dabar ryja vieną knygą po kitos. Tačiau tėvai visai nemano, kad ji ypatinga. Jiems 

atrodo, kad knygos yra šlamštas, o pati Matilda – kaip šašas, kurį norėtų kuo greičiau 

nusikrapštyti. Mergaite visai nesižavi ir mokyklos direktorė vardu Kuoka. Ši labai mėgsta 

gniuždyti mažus vaikučius. Vienintelė mokytoja Meilutė supranta, kokia nepaprasta yra Matilda. 

 

Dešas ir Lilė: 

iššūkių 

dienoraštis 

Rachel Cohn, 

David Levithan 

Vieno šauniausių Niujorko knygynų lentynoje slepiasi raudona užrašų knygelė, pilna iššūkių ir 

beprotiškų užduočių. Ją ten prieš pat Kalėdas paliko šešiolikmetė Lilė, tikėdamasi taip sutikti 

naują draugą ir patirti nuotykių. Užrašų knygelę randa Dešas, kuriam taip pat šešiolika. Jis 

nusprendžia tęsti susirašinėjimą ir sugalvoja naują užduotį Lilei. Taip prasideda nutrūktgalviška 

ir pašėlusiai miela istorija, pilna iššūkių, jaudulio ir svajonių, kurias išpildyti prireiks ne tik 
drąsos. 

 

Laira Belakva Philip Pullman Šioje knygoje rasite du atskirus kūrinius: „Lairos Oksfordas" ir „Kartą Šiaurėje". Abiejuose 
sutinkami tie patys veikėjai kaip ir garsiosiose autoriaus knygų serijose, vaizduojamos kai kurios 

puikiai atpažįstamos vietos – visa tai leidžia dar kartą panirti į nuostabų ir vaizdingą autoriaus 

kuriamą pasaulį, tačiau kūriniai bus lengvai suprantami ir neabejotinai suteiks malonumą bei leis 

pamilti Pullmano kūrybą ir naujam skaitytojui. 

 

Beveik tikra 

Džeko istorija 

Kelly Barnhill Džeko tėvai skiriasi ir nusprendžia vasarai Džeką palikti pas dėdę ir tetą Ajovoje. Regis, už tokią 

viešnagę nieko negali būti nuobodžiau, tačiau nuo pat pirmos dienos ima dėtis keisti dalykai. 

Džekas niekaip negali nei prisiskambinti tėvams, nei jiems parašyti, o ir šeima, atrodo, jį visai 

pamiršo. Nors berniukas neatsimena, kad kada būtų šiame miestelyje lankęsis, čia jį visi pažįsta 

ir, panašu, netgi laukė atvykstant. Kiekviena diena atneša vis naujų paslapčių ir keistenybių. 

 

Lakotų mėnulis Antje 

Babendererde 

Kai penkiolikmečio Oliverio mama praneša sūnui, jog išteka už indėno ir nuo šiol jiedu 

kraustysis į rezervatą Pietų Dakotoje, vaikino pasaulis sugriūna. Jam tenka palikti gimtąją 

Vokietiją, draugus ir mylimą merginą. Nenuostabu, kad Oliveris nė kiek tuo nesidžiaugia ir visai 

nenori gilintis į lakotų genties papročius, džiaugsmus ir vargus – o vargų nemažai, nes 

rezervacijoje žmonės nuolat kovoja su skurdu, alkoholizmu, diskriminacija. Nepaisant sunkumų, 
indėnai kiekvieną dieną pasitinka su šypsena. Oliveriui reikės daug ko išmokti. 



 

Mano pirmoji 

Montessori 

pasaulio 

istorijos 

enciklopedija 

 Tai atradimų kupina kelionė nuo Didžiojo Sprogimo iki Šviečiamojo amžiaus! 

Šis gausiai iliustruotas leidinys labiausiai patiks vaikams nuo šešerių metų. Kiekvieno istorijos 

laikotarpio apžvalga pradedama pagrindiniais išradimais, o juos papildo teminiai pasakojimai, 

kuriuose kalbama, pavyzdžiui, apie priešistorinių žmonių medžioklę ir žvejybą arba faraono 

galias senovės Egipte. 

 

Pusiaukelėje į 

dangų 

Kimberly 

Brubaker 

Bradley 

Dinai dvylika ir ji pirmą kartą bėga iš namų. Ji viską suplanavo: turi žygio batus, pilną kuprinę 

maisto ir šiltų rūbų, net šiek tiek pinigų. Dinos tikslas – nueiti visą Apalačų Kalnų kelią, 

tūkstančius kilometrų nuo Džordžijos iki pat Meino. Šis takas – tikra šeimos legenda, mat prieš 

keturiolika metų čia susitiko Dinos tėvai. O dabar jie skiriasi. 

Tačiau Dinos laukia kur kas sudėtingesnė kelionė, nei iš pradžių atrodė. Reikės suprasti ir atrasti 
labai daug – ir Dinai, ir jos mamai, ir joms abiem drauge. 

 

Kaip sučiupti 

tigrą 

Tae Keller „Seniai seniai, kai tigras vaikščiojo kaip žmogus..." 

Taip, kiek tik pamena aštuonmetė Lilė, prasidėdavo visos močiutės pasakos. Ir kaip mergaitė 

nustemba, kai vieną lietingą dieną vidury kelio išvysta tikrų tikriausią milžinišką tigrą – tarsi 

nužengusį tiesiai iš magiškų istorijų! Bet viskas trunka tik akimirką – kaip netikėtai jis atsirado, 
taip staiga ir dingsta. 

 

Heartstopper Alice Oseman Čarlis ir Nikas lanko tą pačią mokyklą, bet iki šiol vienas kito nepažinojo. Visai atsitiktinai 

prasidėjus naujam semestrui abu pakliūva į vieną klasę ir greitai randa bendrą kalbą. Mokykloje 

ir po pamokų drauge jie ima leisti vis daugiau laiko, ir nors Čarlis žino, kad neturi jokių šansų, jo 

širdis kaskart, vos pamačius Niką, ima plakti stipriau ir stipriau... 

Bet meilės keliai nenuspėjami, tad ką gali žinoti, tiesa? 

 

Priklausomas. 

Be galimybės 

mesti 

Viktoras Jasaitis Mantas – paprastas vienuoliktokas. Kaip ir daugelis paauglių, nori išmokti vairuoti motorolerį, 

įsigyti naują telefoną, sulaukti patinkančios merginos dėmesio, pakenčiamai baigus mokyklą 

įstoti į norimą specialybę ir per daug nesukdamas galvos smagiai leisti laiką. 

Bet vaikinas dar nežino, kad jo pasaulis netrukus apvirs aukštyn kojomis. Mantui teks išmokti 

gyventi visiškai kitaip – nuolat vartojant vaistus ir stebint savo būseną, o besaikis smaližiavimas 

bus pavojingas jo gyvybei. Nuo šiol jis – priklausomas. Be galimybės mesti. 



 

Drakula Bram Stoker Tikra siaubo klasika ir vienas įtakingiausių XIX amžiaus kūrinių, iki šių dienų audrinantis paties 

įvairiausio amžiaus skaitytojų vaizduotę. Tai ypatingas pasakojimas apie draugystę, meilę, mirtį, 

pasiaukojimą, narsą ir žūtbūtinę kovą su žiauriu ir kraujo ištroškusiu siaubūnu. 

 

Senovės 

Graikijos 

legendos ir 

mitai 

Nikolajus Kunas Ši išskirtinė klasikinių graikų legendų ir mitų atpasakojimų knyga su nuotraukomis atvers duris į 

turtingą, stebinantį ir nepaprastų žygių kupiną senovės Graikijos legendų pasaulį nuo pat jo 

sukūrimo. Supažindins su Olimpo dievais – galingais ir nemirtingais, tačiau kartu labai panašiais 

į paprastus žmones. Su didvyriais, įveikusiais dievų siųstus išbandymus, nukovusiais siaubingas 

pabaisas, ir su valdovais, stojusiais į kovą už tai, kuo tiki, bei patyrusius dideles tragedijas. 

  


