
Hetė Bi ‒ stebuklingų būtybių gydytoja 
Claire Taylor-Smith 
Kartą mergaitė, vardu Harietė, paklausė savo mamos: o kas gydo fėjas ir 
undines, kai jos suserga? Jos mama Lindsė Teilor su drauge Siuzana Smit 
ilgai galvojo, kol suprato – ogi stebuklingų būtybių gydytojai! Sutikusios 
rašytoją Klerę Beiker ir pasivadinusios Klere Teilor-Smit (Claire Taylor-
Smith), jos visos kartu ir sukūrė Pasakėnijos karalystę. 
Ženk į ją.Nes ten – mažoji Hetė Bi, kuri kaip tik ir rūpinasi drakonais, 
vienaragiais, undinėmis – ir fėjomis. Klastingasis kipšų karalius Karigeidis 
sukėlė audrą ir ledo gabalėlis sudraskė fėjos sparnelį. Dar blogiau –
bjaurusis karalius pagrobė ir fėjos galias! Kaip Hetei sutvarkyti sparnelį ir 
grąžinti fėjai stebuklingus gebėjimus? Jai teks leistis į pavojingą žygį...  
 

 

Pavojus kalnuose 

John Townsend 
Mažieji skaitytojai vieną po kito turės atsakyti į klausimus ir patirti 
išbandymus, kad nuotykis baigtųsi sėkmingai. 
Šios knygos nėra skaitomos puslapis po puslapio. Jaunasis skaitytojas 
turės vartyti juos pirmyn atgal, priklausomai nuo savo atsakymų į 
klausimus. Jeigu jis atsako teisingai, istorija rutuliojama toliau, o jei 
suklysta, paaiškinama, ką reikia daryti, ir vėl grįžtama prie užduoties. 

 

 

Pavojus jūros gelmėse 

John Townsend 
Mažieji skaitytojai vieną po kito turės atsakyti į klausimus ir patirti 
išbandymus, kad nuotykis baigtųsi sėkmingai. 
Šios knygos nėra skaitomos puslapis po puslapio. Jaunasis skaitytojas 
turės vartyti juos pirmyn atgal, priklausomai nuo savo atsakymų į 
klausimus. Jeigu jis atsako teisingai, istorija rutuliojama toliau, o jei 
suklysta, paaiškinama, ką reikia daryti, ir vėl grįžtama prie užduoties. 

 

 

Su boružėle ant kaktos 

Kazys Saja 
Pradėjęs septintuosius aš likau našlaitis. Be Tėvo ir Mamos. Kai kurie 
vaikystės išgyvenimai virto apsakymais ir pasakom. Atrasite jų ir šitoj 
knygoj.Gal kas pavadins pasaka ir tai, kad mano mirusi Mama manęs 
neapleido. Ji tarytum sakė: „Nerūkyk, negerk... Eik su tais, kurie 
ieško,   o ne su tais, kurie šaukia: „Radau!“ 



Vilkolakiukas Dolfas . Vilkolakių paslaptys 

Paul van Loon 
Atostogos! 
Dolfas su Timiu ir Noura išvyksta į kelionę! 
Bet kai tu vilkolakis, niekada negali būti ramus ar atsipalaidavęs – 
Ardėnuose kupina paslaptingų dalykų. 
Pavyzdžiui, iš pažiūros apleistas namas. 
Arba atsivejantys vilkai. 
Arba keistas akmuo, taip sudominęs Tėtį. 
Kartais per atostogas sužinai daugiau, nei per mokslo metus – netgi ir apie 
save! 

 

Piteris Galingasis ir ne kažin kokios jo galios 

Kent Clark, Brandon Snider 
Visi Piterio šeimoje turi nuostabių supergalių. Tėtis mintimis geba 
valdyti ugnį, mama skraido, vyresnysis brolis moka sukurti daugybę 
savo kopijų, o sesutė yra baisiai stipri. Net mažasis broliukas gali 
pasidaryti nematomas. Tačiau Piteris sugeba tik pirštų galiukais gaminti 
ledo kubelius! 
Ar miestelio bankuose siaučiant Kapitonui Tornadui Piteris Galingasis 
su savo nelabai kokiom galiom ko nors imsis? Ar tik apstulbs iš 
nuostabos? Leiskis į nepamirštamus nuotykius kartu su Piteriu 
Galinguoju ir jo šeima!  

 

Smėlio žmogus 

William Joyce 

Ar žinai, kas saugo tave miegantį naktį, kai Mėnulis būna neryškus ir 
apsiblausęs? Nežinai? Nieko tokio! Vaikų sergėtojas Mėnulio 
žmogus vieną geradarį tau jau rado – nediduką apsimiegojusį žmogelį 
vardu Smėlisonas Miegalius. Prieš guldamasis į lovą būtinai atsiversk 
šią knygutę ir sužinok, kaip Smėliui pavyksta kovoti su baisiuoju 
košmarų karaliumi Tamsiumi bei įsitikink, ar visi košmarai  
iš tiesų tokie tikri ir baisūs...  

 

Nuostabusis Mėnulio žemėlapis 

Teresa Heapy 

Peliukas iškeliauja ieškoti nuotykių – jo nuostabusis Mėnulio 
žemėlapis padės jam rasti Mėnulį! Sunerimęs peliuko bičiulis 
Meškiukas lieka namie. O kai giria sutemsta ir pakyla vėjas, Peliukas 
supranta, kad šiame kelyje vien žemėlapio jam neužteks...Tai 
nuostabiai iliustruota pasaka apie tikrą draugystę. 
Knygelėje yra instrukcija, kaip pačiam pasidaryti iš popieriaus laivelį! 


