
Linksmorijos. Linksmos istorijos ir idėjos kūrybai 
Inga Kanišauskė 
"Linksmorijos" - linksmų istorijų rinkinys vaikams, bet ne tik. 
Istorijose atrasite ir pamokymų, ir juoką keliančių situacijų, daug išgalvotų 
herojų tikroviškais vardais. Gal čia surasite ir save? 
Dalinkitės linksma akimirka, išlaisvinkite vaizduotę, nes aptiksite ir 
kūrybinių idėjų. 

 

 

 

Broliai ąžuolaičiai 
Salemonas Paltanavičius 
Paklauskite brolių ąžuolaičių, kas jiems gyvenime yra svarbiausia, ir 
sulauksite tokio atsakymo: „Manasis ąžuolas“. Todėl nieko keisto, kad 
išgirdę apie ąžuolų nykimą ąžuolaičiai išskuba jų gelbėti. Ar 
mažiesiems ąžuolų broliams pavyks surasti bent vieną gyvą ąžuolą? Ar 
jie dar įkvėps malonaus ąžuolo kvapo? Ar dar išgirs ąžuolų lapų 
šlamesį? Jei ir Jums smalsu sužinoti, kaip baigsis kova už ąžuolų 
išsaugojimą, leiskitės į nuotykių kupiną kelionę kartu su broliais 
ąžuolaičiais! 

 

Domas ir Tomas.Virėjos Irenos byla 
Tomas Dirgėla 
Pati nemėgstamiausia Miestamiesčio Miestiečių mokyklos mokinių vieta 
per amžius buvo valgykla. Kaip ir visur. Bet vieną dieną viskas apsiverčia 
aukštn kojomis ir prie tos valgyklos kasdien ima driektis ilgiausios eilės! 
Atrodo, nieko čia blogo? Bet kai vaikams ima byrėti dantys, Domui su 
Tomu kyla įtarimų dėl naujosios mokyklos virėjos Irenos Kulšytės. Kas ji? 
Ko naujoji virėja iš tiesų deda į savo patiekalus? Kaip su šia istorija susijęs 
Kulšytės vyras? O kokių nesuvestų sąskaitų su Irena Kulšyte turi Domo 
močiutė? Ar ateis metas, kai guminukai bus dalijami už dyką? Dėl 
guminukų – neaišku, bet visi kiti atsakymai tavęs laukia šioje knygoje! 

 

 

Pasaiba ir dingęs liūtas 
Danguolė Kandrotienė 
„Pasaiba ir dingęs liūtas“ – tai trečioji nominuotos rašytojos Danguolės 
Kandrotienės knygų serijos apie veikėją Pasaibą dalis. Šį kartą nuotykius 
mėgstantis smaližius savo poelgiais nustebino visus. O klausimų, kaip jam 
pavyko nudžiauti liūtą ir nepakliūti  



 

Magiškieji vienaragiai.Debesų pilis 
Zanna Davidson 
Zoja ir jos draugė vienaragė Astra nenustygsta vietoje dėl saloje 
vyksiančios Vidurvasario šventės. Tačiau sulig kiekviena minute čia darosi 
vis karščiau ir karščiau, salos gėlės pradeda leipti... Negi blogasis 
vienaragis Šešėlis nugvelbė debesis? 

 

 

 

Tigro šuolis 
Kate DiCamillo 
Tai istorija apie dviejų išskirtinių vaikų draugystę, kuri įkvepia bendram 
troškimui išvaduoti motelio savininko narve įkalintą tigrą, o tuo pačiu 
išlaisvinti ir savo užgniaužtus jausmus. 

 

 

 

 

Džiunglių knyga.Smagiai papasakota nesenstanti klasika 
Atsiverskite knygą ir susipažinkite su mažu pamestinuku Maugliu, 
augančiu džiunglėse ir susiduriančiu su visomis jos paslaptimisakis į akį. 
Skaitydami sutiksite ir su Maugliui padedančiais gerais jo draugais – lokiu 
Balu, pantera Bagira, draugiškų vilkų gauja. 
Tačiau būkite budrūs, nes netoliese visada sukiojasi tigras Šerchanas. 
Ši smagiai papasakota klasikinė pasaka mažąjam skaitytojui suteiks 
daugybę džiaugsmo ir sujaudins jo širdį. 
 

 

Blogas tėtis 
David Walliams 
Susipažink su Frenku ir jo tėčiu. Blogu tėčiu? Ne, Frenkui jo tėtis – pats 
geriausias pasaulyje! O dar – jis buvo pats geriausias lenktynininkas, bet po 
avarijos prarado darbą ir sveikatą, ir dabar šlubuoja su medine koja. Bet tai 
Frenkui visiškai nesvarbu. Nesvarbu ir tai, kad tėtis visiškai neturi pinigų – nė 
skatiko, ir jie su Frenku priversti skursti. Frenkas vistiek myli savo tėtį. Tėtį, 
kuris, norėdamas išbristi iš skurdo ir atiduoti skolas, padarė kai ką labai 
negero – ir net pakliuvo į kalėjimą. Tačiau dėl to tėtis netapo blogesnis, net jei 
visi mano kitaip. Ir Frenkas pasiruošęs padaryti viską, kad padėtų tėčiui. 
“Blogas tėtis” – tai labai pašėlęs ir juokingas pasakojimas apie berniuką, kuris 
ėjo lenktynių su pačiais didžiausiais blogiukais. Apie Frenką, patį geriausią 
paties geriausio tėčio sūnų! 
 

 
 



 
 

Nindzė Timis ir dingusių dainų kambarys 
Henrik Tamm 
„Tau nereikia didvyrių giesmės. Reikia 
tikėti savimi. Ir dar – turėti gerų draugų ir šeimą.“ 
Svajoti reikia atsargiai, nes norai kartais išsipildo. Būtent taip ir nutinka 
nindzei Timiui. Jis labai norėtų, kad jo ir kitų draugų nindzių žygdarbiai būtų 
apdainuoti! Muzikos dvasia Raksina galėtų tai padaryti... jei tik nebūtų tokia 
pikta. Ir kodėl Vincentas, iškvietęs ne pačių geriausių ketinimų turinčią 
dvasią, toks panašus į patį Timį? Šįkart katinėliui teks kovoti ne tik su 
priešais, bet ir su savimi. 
 

 

Šypsena Varlytei 
Przemysław Wechterowicz 
– Mama mane labai myli, jau niekaan nebus liūdna. 
Kai Varlytė pasijunta liūdniausia varlyte pasaulyje, pralinksminti ją 
suskumba visas miškas. Talkindami vienas kitam miško 
gyventojai  neša stebuklingąją šypseną, uoliai vykdydami jiems patikėtą 
užduotį. Ir  vos išvydusi šypseną Varlytė nedvejodama žino, nuo ko ji! 
Leiskis kartu į paežerę, kur auga jaunos tuopos, ir šypsenos negalėsi 
sutramdyti ir Tu! 
 

 

 

Mergiotė ir miražas dovanų 
Domas Austis 
Ekskursija po Maču Pikču? Argi galėtų būti kas įdomiau! Bet skaitytojams 
pažįstamas penketukas puikiai žino, kad Maču Pikču galima patirti ne tik 
linksmų, bet ir pavojingų nuotykių. Ir šįkart tam nė nereikia keliauti laiku. 
Pasirodo, kad pilotas, skraidinantis vaikus ir mokytoją Simoną į ekskursiją 
virš dykumos, turi savų kėslų. Nė patys to nežinodami, vaikai įsipainioja į 
sudėtingą kriminalinių nusikaltėlių suėmimo operaciją. Ir tik nepaprasta 
vaikų drąsa ir ištvermė jiems padės nepražūti klastingose džiunglėse. 

 

 

Kaip karalaitė iš grožio konkurso pabėgo 
Jolita Zykutė 
Nors karalaitė – dar visai maža mergaitė, ji jau rūpinasi karalystės reikalais. Tiesa, 
padedama Visų reikalų ministro ir taksiuko Tapio. Tačiau vienas rytas sujaukia visos 
karalystės gyvenimą: Jos Didenybė pakviesta dalyvauti pasaulio karalaičių grožio 
konkurse! Užuot mokiusis skaityti ir groti fortepijonu, karalaitė dienų dienas lavina 
grakščią eiseną ir šypsosi prieš veidrodį. Ji net pamiršo valdymo klausimus ir 
ištikimąjį bičiulį Tapį! Karalystės gerovė pakibo ant plauko: ar mergaitė suvoks, kad 
už grožį daug svarbiau išmintis ir kilnumas?? 


