
Čarlis Makgafinas turi neįtikėtiną paslaptį... 

Jis gali pavirsti gyvūnu. 

Iš tiesų bet kokiu: blusa, balandžiu, net raganosiu. 

Bet tai nutinka tik tada, kai jis dėl ko nors nerimauja, o šiuo metu Čarliui 

neramu dėl: 

• brolio (jis guli ligoninėje), 

• tėvų (kurie panikuoja), 

• ir peštuko mokykloje (kuris nepaleidžia Čarlio iš akių). 

Kartu su trimis geriausiais draugais Čarliui reikia išsiaiškinti, kaip susitvarkyti      

su šia beprotiška nauja galia – ir tai reikia padaryti greitai. 

 

Laimėti – malonu, bet ar tikslas pateisina visas priemones? Šilta, šmaikšti ir 

pamokanti istorija tikrai privers susimąstyti. 

Įsidėmėkite: klasės seniūnė gali būti tik viena, ir jos vardas – Lulu! 

Lulu labai norėtų kiekvieną dieną valgyti milžiniškas ledų porcijas ir kad 

pertraukos tarp pamokų, it mostelėjus burtų lazdele, būtų ilgesnės. Tačiau šiais 

mokslo metais ji supras, ko trokšta dar labiau: kovoti su neteisybe, pažaboti 

šaipūno Diego juokelius ir, VISŲ SVARBIAUSIA, būti išrinkta pirmąja klasės 

seniūne! 

Ar nesusvyruos Lulu tikėjimas savimi, ar atsispirs ji pagundai pergalės siekti apgaule? 

 

 

 

Jei nori sužinoti, kaip, kur ir kada atsirado tie rankose smagiai tįstantys 

ŠLYKŠTUKAI, dėl kurių viso pasaulio vaikai eina iš proto, drąsiai čiupk šią 

knygą. 

Sveiki atvykę į MULČIO SALĄ! Sala nedidelė, bet joje gyvena daugybė bjaurių 

suaugusiųjų¸ kurie gadina gyvenimą visiems salos vaikams. Mokyklą, parką, 

žaislų parduotuvę ir net vienintelį saloje ledų furgoną valdo šie siaubūnai. O sala 

priklauso pačiai blogiausiai – Gretai Gobšei. Ji nekenčia vaikų labiau nei kas 

kitas, o ypač savo sūnėno Nedo. NEDAS – gudrus ir pašėlęs vienuolikmetis. Jis 

nuo mažens negali vaikščioti, todėl laksto po visą Mulčio salą vežimėlyje su 

ratukais. O ši istorija prasideda tuomet, kai savo gimtadienio išvakarėse Nedas 

netikėtai sukuria milžinišką gleivėtą padarą – ŠLYKŠTUKĄ! Šlykštukas ne tik kalba, bet ir turi 

galios tapti bet kuo: skraidančia lėkšte, didžiule minkštų ledų porcija, milžinišku kamuoliu, 

tramplinu, motociklu, jūros pabaisa ar net reaktyvine kuprine... O svarbiausia, jis pažada išpildyti 

begalę berniuko norų! PAGALIAU Nedas galės atsilyginti ir iškrėsti smagių šunybių salos 

piktadariams! Kovoti ne tik dėl savęs, bet ir dėl visų vaikų! 

Išmušė keršto valanda... Tad PIRMYN! 

 

 

 

Ši klasė – galbūt kaip tavo. Joje mokosi 22 mokiniai – galbūt kaip ir tavojoje. 

Tau, kaip jiems, tikriausiai dažnai atrodo, kad visos dienos vienodai nuobodžios: 

pamokos, pertraukos, sporto salė, namai, mokykla... Todėl nenuostabu, jei 

skaitant šią knygą staiga pasirodys, kad štai išvydai pažįstamą veidą, išgirdai 

pažįstamą balsą. O galbūt... galbūt net sutikai patį save! 

 

 



 

Ar mėgsti vaflius? Jie tiesiog fantastiški, kaip ir ši knyga! 

Tik aš nepilčiau sirupo. Būtų sunku skaityti. 

Knygelėje pilna visokių smagių dalykų, tokių kaip jūrų beždžionėlė, robotas 

ir... Žinoma, vafliai. 

Niam! Vafliai! 

 

 

 

 

Ak, kiek daug juokingų nuotykių gali nutikti, jei susivėlinsi vos kelias minutes! 

Paskubėk, tavęs laukia pašėlęs rytas su pirmoku Berčiu! 

Gelbėkit! Ir kodėl būtent pirmą Berčio dieną mokykloje visa šeima pramiega?! 

Tėtis spaudžia greičio pedalą ir lekia į mokyklą – kol sustabdo policija. Tada 

Bertis ir jo broliai vieni skuodžia į mokyklą. Bet pakeliui jų tyko pats 

pikčiausias šuo pasaulyje Žvaigždūnas. Ir jis dar taikosi į Berčio tūtoje esančius 

saldumynus... Ar pavyks Berčiui kaip nors pasiekti mokyklą? 

Knyga papildyta literatūrinėmis užduotimis, žaidimais ir galvosūkiais. 

Jie padės geriau įsiminti šią linksmą Berčio istoriją ir patikrins pastabumą! 

 

 

Niekas taip nepadeda įveikti sunkumų, kaip keturkojis draugas! 

Džekui dažnai nesmagu būna mokykloje, nes jam nesiseka skaityti, nors 

matematikos uždavinius jis kremta kaip riešutus. Vieną dieną Džekas su sesute 

Mete apsilanko gyvūnų prieglaudoje, kur randa baikščią baltą šunytę, vardu 

Deizė. Atsisėdęs prie jos aptvaro jis ramiu, švelniu balsu ima jai skaityti ir 

susidomėjusi mažylė kasdien darosi vis drąsesnė, o ir Džekui vis geriau ima 

sektis skaityti. 

Tačiau berniukas ima būgštauti, kad kas nors iš prieglaudos lankytojų Deizę 

pasiims ir jis amžinai praras savo draugę... 

 

 

Kartą Lilė prie savo lovos rado burtų knygą ir niekaip negali nustygti 

nebūrusi. Rytoj jos klasėje lankysis inspektorius ir tikrins, kaip mokytojai 

sekasi dirbti. Lilei šauna nuostabi mintis – ji pasitelks burtus ir pagelbės savo 

mokytojai. Tačiau burtų pasekmes dažnai sunku numatyti... Tokios 

sumaišties klasėje dar nėra buvę! Nenuspėjami Lilės burtai apverčia mokyklą 

aukštyn kojomis! 

 

 

 

 

 

 

Šiurpių nuotykių pilnas pasakojimas apie drąsą, draugystę, mergaitės siekį, 

kad pasaulis būtų geresnis ir teisingesnis, ir ką dėl to jai teko patirti, iškentėti, 

bet pagaliau sulaukti teisingo įvertinimo. 

VAGILĖ. MAIŠTININKĖ. PLĖŠIKĖ. DIDVYRĖ? 

Čaja – drąsi ir ryžtinga mergaitė. Ji apiplėšinėja turtinguosius, nes nori padėti 

skurdžiai gyvenantiems savo kaimelio žmonėms. Paprastai ji išsisuka iš bet 

kokios padėties, bet karalienės brangenybių vagystė – kas kita... Negana to, 

per ją nukenčia ir artimiausi žmonės. 

Bėgdama nuo persekiotojų, pavagia karaliaus dramblį, tada prie jos prisideda 



draugai, ir jie, braudamiesi per džiungles, kur tyko įvairiausi pavojai ir bręsta revoliucija, žengia į 

naują kelią... 

Iš kaimo ji pabėgo kaip vagilė, o grįžus viskas ima keistis... 

 

 

Šuniukas Maksius su draugais leidžiasi į NUOTYKIUS gamtoje ir apsilanko 

Sausainių ir kaulų klube, kur įvairūs gyvūnėliai drauge pramogauja ir 

linksminasi. Tačiau smagumas baigiasi, mat netikėtai pasirodo gauja kraujo 

ištroškusių skalikų, medžiojančių lapę su lapiukais. Ar pavyks Maksiui 

išgelbėti rudąją bičiulę ir padėti visiems draugiškai gyventi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveiki, mielieji! Ar jau keliavote po Baltijos jūrą su šauniaisiais ruoniukais 

Smilte ir Vėjumi? Šįkart kviečiu į Ventės rago ornitologinę stotį susipažinti 

su įvairiausiais Lietuvoje gyvenančiais ir viešinčiais paukščiais. Susipažinsite 

su išmintinga šarka Pika, dėdule kikiliu Kiliu ir neklaužada liepsnele Ugne. 

Po Nidą pasižvalgysite su ilgauodegėmis zylėmis Zita ir Gita. Sutiksite 

juoduosius paukščius kormoranus, kurie pasirodys ne tokie jau ir baisūs. 

Prieš išskrisdami į šiltuosius kraštus žiemoti, paukščiai renkasi Ventės rage, 

kur šeimininkauja šarka Pika, paukščių sąskrydžio sekretorė. Ji rūpinasi, kad 

kiekvienas paukštelis būtų sužieduotas – gautų dailų žiedą su užrašu 

„Lietuva". Bet prieš leidžiantis į tolimą kelionę paukščiai būtinai turi išgirsti 

garbės pirmininko ir Lietuvos nacionalinio paukščio gandro Granto 

iškilmingą kalbą. Visi nekantrauja, tik štai antra diena Granto niekur nematyti. Kur dingo gandras? 

Šarka su draugais pradeda paieškas. Gal gandras užsibuvo Nidoje? O gal svečiuojasi pas savo 

bičiulį filosofą garnį Filą? Ar pavyks bičiuliams surasti gandrą ir išgirsti jo ilgai ruoštą kalbą? 

 

 

ESI SUMANUS IR MĖGSTI GALVOSŪKIUS? 

Knygoje daugiau kaip  80 įdomių, galvą pasukti priversiančių galvosūkių. Čia 

rasi ir loginių mįslių, įdomių labirintų, matematinių užduočių. Nė nepastebėsi, 

kaip tapsi tikru galvosūkių sprendimo meistru! 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Trys metrai virš dangaus“ – tai moderni Romeo ir Džuljetos meilės istorija, 

užsimezgusi saulėtame Romos mieste tarp „auksinio jaunimo“ atstovės, turtingų 

tėvų dukters ir kur kas kuklesnį socialinį statusą turinčio jaunuolio. 

Italijoje tapęs kultine jaunimo knyga, šis romanas įtaigiai ir dinamiškai perteikia 

Romos paauglių gyvenimo būdą, tačiau kartu kuria universalią istoriją apie jaunimo 

maištą ir brendimo metu išgyvenamas problemas. Romano veikėjai ieško savo 

identiteto, deda visas pastangas, kad pritaptų prie draugų ar pranoktų juos – rodos, 



tiek rūpesčių jau yra daugiau nei pakankamai, o čia dar gimsta noras pažinti priešingą lytį ir 

blyksteli meilė, kuri pakylėja tris metrus virš dangaus... 

Į šį pasakojimą natūraliai įpinti didelę šių laikų jaunimo gyvenimo dalį sudarantys prekių ženklų 

pavadinimai, populiarios laisvalaikio leidimo vietos, žargono žodžiai suteikia istorijai gyvumo ir 

sukuria įspūdį, kad ši istorija tikra, gal net vykstanti visai šalia. 

 

 

 

Skirta nuo 9 metų. 

„Tavo geriausias Tu neprivalo būti turtingas, garsus, turėti madingiausius 

sportinius batelius ar daugiausia patiktukų socialiniuose tinkluose. Tavo 

geriausiasis Tu yra psichiškai ir fiziškai stiprus, laimingas ir supratingas 

kitiems." 

Tavo kūnas ima keistis, supranti ir jauti vis daugiau, susiduri su sudėtingomis 

emocijomis. O socialiniai tinklai, kuriais pradedi naudotis, ne tik džiugina ar 

leidžia atsipūsti, bet sukelia ir nemalonių išgyvenimų. Ši knyga padės tau geriau 

suprasti save ir patars, kaip elgtis susidūrus su stresu, įvairiomis baimėmis, kaip 

valdyti socialiniuose tinkluose praleidžiamą laiką ir kitų naudingų dalykų, kad 

augtum sveikas ir laimingas. 

Juk Tavo geriausias Tu – stiprus, laimingas ir supratingas kitiems. 

 

 

 

6–9 m. vaikams. 

Nadiai patinka žaisti su kačiukais, kuriuos draugės mama parsineša namo iš 

gyvūnų prieglaudos. Tad vos išgirdusi apie Greisę – tuoj apsivaikuosiančią katę, 

kuriai reikia saugios vietos, Nadia įtikina tėvus ją pagloboti. 

Greisei atsivedus mažylių, mergaitė iš karto pamilsta mažiausią ir mieliausią 

katytę, kurią pavadino Luna. Kiti kačiukai netrukus randa naujus namus, bet 

Nadiai neramu, nes niekas nenori paimti jos numylėtinės Lunos. Ar pavyks 

katytei rasti svajonių namus? 

 

 

 

 

 

 

 Vaikams ir jaunimui nuo 10 m. 

Įkvepiančioje autobiografinėje apysakoje australų rašytojas Alanas Marshallas 

prisimena savo vaikystę ir įvykį, pakeitusį visą jo gyvenimą. 

Po sunkios ligos Alano kojos lieka paralyžiuotos, jam teks likusį gyvenimą 

vaikščioti su ramentais, tačiau tai anokia bėda jaunam, guviam ir gyvenimo 

džiaugsmu trykštančiam vaikui, sulaukiančiam didžiulio tėvų palaikymo. Jis 

nesijaučia esąs kitoks, o jo gyvenimas XX a. vidurio Australijos provincijoje 

nepaprastai smagus. Nepaisydamas savo negalios, Alanas išdykauja su draugais, 

medžioja, išmoksta jodinėti, įsivelia į įvairiausius nuotykius ir net peštynes su kitais berniukais. 

O svarbiausia – jis niekam neleidžia trukdyti siekti svajonių. 

Ši istorija privers patikėti, kad nėra neįveikiamų sunkumų ir neperžengiamų ribų. 

Knyga yra įtraukta į vaikų literatūros eksperto doc. dr. Kęstučio Urbos mokiniams rekomenduojamų 

knygų sąrašą. 

 



Kai mokyklos direktorius Liudas Mėmė sumaišęs dienas sumano papokštauti 

Balandžio 1-osios proga, Miestamiesčio mokykloje belieka laukti dar vienos 

smagių nesusipratimų virtinės! Tačiau kai pamokos metu dingsta mergaitė, 

darosi jau visai nebejuokinga... Laimei, čia pasirodo kitoniškai pasaulį 

matantis vaikas, kuriam disleksija padeda viską sudėlioti į vietas! 

Kur ji prapuolė? Gal tai nežemiškų būtybių darbas? Ar čia nagus prikišo 

juodoji magija ar baltoji karštinė? O gal šią istoriją tik išgalvojo Tomas 

Dirgėla, norėdamas parašyti dar vieną „Domo ir Tomo“ serijos knygą? 

Būtent taip ir buvo, bet... bet vis tiek paskaityk – su Domu, Tomu ir Upe 

visada yra ką veikti! 

 

 

 

Ar žinojai, kad liūtas niekada nemedžioja, kad kolibris yra mažiausias paukštis 

pasaulyje, kad mėlynojo banginio jauniklis per dieną gali išgerti iki 600 litrų 

pieno? Šie ir daugybė kitų įdomių faktų nustebins jus šioje knygoje. 

Atsiversk ir skaityk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skirta nuo 11 metų. 

Ar čia ta pati geroji Feitė? 

Mergaitė veidrodyje atrodė pasiryžusi bet kam. Ir ji anaiptol nebuvo gera, tai 

buvo matyti iš pirmo žvilgsnio. 

Iš pažiūros Feitė – kukli, klusni ir santūri keturiolikmetė mokslininko duktė. 

Tačiau ji ryžtinga ir sumani, o jos smalsumas ir žinių troškulys – beribiai. Nuo 

Feitės nieko nenuslėpsi. 

Feitė išsiaiškina tėčio paslaptį apie Melų medį – augalą, kuris bijo šviesos ir 

minta melu. Jei pasakysi jam melą ir jį paskui paskleisi, medis užaugins vaisių. 

Tam, kas suvalgys vaisių, bus atskleista nežinoma tiesa apie labiausiai rūpimą dalyką. Kuo daugiau 

žmonių patikės melu, tuo didesnis vaisius, tuo didesnė paslaptis bus atskleista... 

Kai kitą dieną Feitės tėtis randamas negyvas, ji vienintelė tiki, kad į jį buvo pasikėsinta. Ir tiki, kad 

Melų medis jai padės išsiaiškinti žudiką. Kad ir ką tektų dėl to padaryti. 

 

 

Skirta 8 - 11 m. vaikams. 

– Herbertai Apelsine, nekamantinėk, ką pamečiau, – pasigirdo vyro balsas. 

Atrodė, kad kiekvienas žodis iš jo pareikalauja baisinių pastangų. – Paklausk, ką 

radau. 

Vėl trenkė žaibas ir viešbučio šviesos užgeso. 

Virš Jūros Mėlio pamažu tvenkiasi debesys ir kyla vėjas. Miestelio žvejai kalba, 

kad laukia siaubinga audra, kurią sukels milžiniška jūrų pabaisa. Anot 

pasakojimų, pabudo Gargantė – šiurpi senovinė būtybė, iki šiol miegojusi pajūrio 

olose. Jūros Mėlio gyventojų laukia galas, jei pabaisa negaus to, ko ieško... 

O ko ji ieško? Kalbama apie kažkokį iš jos olos pagrobtą lobį... Hm. Lyg tyčia „Didžiojo Nautilo" 

viešbučio radinių valdytojas Herbertas Apelsinas ką tik gavo labai keistą senovinį daiktą, kurio 

trokšta beveik visi miestelio gyventojai. Ar tai galėtų būti TAS lobis? O jeigu taip – tai KAS jį 

pavogė iš Gargantės olos? Miestelyje, pilname paslapčių, įtarti galima kiekvieną! 



 

Baltaodžiai ir indėnai – tarp šių grupių niekada nebuvo santaikos. Džodė 

savo kailiu tai pajunta itin ryškiai tuomet, kai jos tėvą atleidžia iš popieriaus 

fabriko dėl indėnų protestų. Tačiau gyvenimas nuolat kupinas staigmenų. 

Išsirengusi į kelionę, ji kelyje sutinka ir pamilsta ne ką kitą, o indėną Džėjų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keragas vaikystę praleido miškuose kaip puma ir tik neseniai sužinojo, kad iš 

tiesų yra miškų bastūnas – pusiau gyvūnas, pusiau žmogus. Jau praėjo visi 

metai nuo tada, kai persikraustė į miestą tarp žmonių ir ėmė lankyti ypatingą 

tokiems kaip jis skirtą mokyklą. Pamokos tampa vis sudėtingesnės ir 

pavojingesnės, o išmokti sutarti ir bendradarbiauti su kitais mokiniais tampa 

ypač svarbu. Net jei tai pasipūtėliai vilkai, nemėgstantys jokių kačių. Tačiau 

kartais iškyla pavojų, kurie gali suartinti net didžiausius priešus. 

Keragas – miškų bastūnas. Tai reiškia, kad jis šiek tiek puma, šiek tiek 

žmogus. Ir panorėjęs gali pavirsti tiek vienu, tiek kitu. Tokių bastūnų esama 

ir daugiau – yra net visa jiems skirta mokykla. Joje Keragas ir mokosi 

daugybės naudingų dalykų – pasivertimo meno, gebėjimo apsisaugoti ir kovoti, pažinti žmonių 

pasaulį ir, žinoma, sutarti bei bendradarbiauti su kitais miškų bastūnais – net jei jie pusiau elniai, 

voverės, vilkai ar kiti gyvūnai, su kuriais gamtoje pumos įprastai nedraugauja. 

 

 

Ką darytum, jei visas pasaulis SUSTOTŲ? 

Taip taip, VISAS PASAULIS. 

Paukščiai medžiuose. Lėktuvai danguj. Ir visi visi žmonės – išskyrus tave! 

Būtent tokie dalykai vis nutinka Heimišui Elerbiui. 

Dėl to kalti Laiko stabdytojai ir jų šiurpieji Siaubai. Jie turi PLANĄ! Jie nori 

pasisavinti mūsų pasaulį... 

Ai, ir dar jie nekenčia vaikų. Ypač tų vaikų, kurie apie juos ŽINO. Pala pala – 

juk dabar jau ir tu apie juos žinai, ar ne? O varge. 

Tuomet verčiau keliauk kartu su Heimišu gelbėti pasaulio – tuoj pat! 

 

 

 

Sveiki atvykę į ateities pasaulį! Pasaulį, kuriame viešpatauja tamsa, atgyja 

paslaptingos mitinės būtybės ir verda pašėlusiai pavojingi nuotykiai!  

BRITANIJA 2120-ieji. Karalystė skendi tamsoje ir griuvėsiuose, žmonėms 

trūksta maisto, o už nepaklusimą karaliui gresia griežtos bausmės... 

Bakingamo rūmai dabar ne tik karališkosios šeimos namai, bet ir tvirtovė, į 

kurią niekas negali nei patekti, nei iš jos ištrūkti.  

Štai tokią karalystę vieną dieną paveldės dvylikametis PRINCAS 

ALFREDAS. Ligotas berniukas dar niekada nėra matęs pasaulio už 

Bakingamo rūmų, jis dienų dienas leidžia savo kambaryje skaitydamas knygas. 

Tuo tarpu   rūmuose dedasi vis keistesni dalykai: vienas po kito dingsta 

svarbūs asmenys, keistai silpsta karaliaus sveikata, o vieną dieną karalienė paskelbiama išdavike ir 

įkalinama Londono Taueryje. Jaunasis princas Alfredas supranta, kad privalo sukaupti bent dalį 



savo pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro... prosenio Liūtaširdžio dvasios ir išvaduoti mamą... bei 

VISĄ ŠALĮ!  O priešų daug: karalystę ir visą pasaulį norintis užvaldyti LORDAS 

PROTEKTORIUS, nuolat aplinkui zujanti VISAREGINTI AKIS, negailestinga karališkoji sargyba 

ir baisiausias iš visų – mitinis UGNINIS GRIFAS... Tačiau kai į kovą netikėtai stoja Alfredo 

močiutė su būriu draugių ir povandeniniu laivu, tiesiog NEGALI NEPASISEKTI! Juk niekas nėra 

per senas ar per jaunas nuotykiams! Atėjo laikas pasitikti savo likimą! Te PERVERSMAS 

prasideda! 

 

 

Tomas ir jo draugai neįsivaizduoja savo gyvenimo be slaptų augintinių – drakonų. 

Auginti ir prižiūrėti drakonus kur kas sudėtingiau nei katiną, vėžlį, jūrų kiaulytę  ar 

kokią sliekų šeimynėlę. Jie kelia didžiulę netvarką, visur palieka nagų žymes, 

smilkstančias kibirkštis ir sprogstančius kakučius. Tiesa, yra ir dar vienas, kur kas 

liūdnesnis dalykas. Vieną dieną vaikams savo drakonus reikės paleisti... O tai – 

sunkiau už viską. Tomas pažadėjo seneliui, kad po atostogų leis augintiniams 

iškeliauti. Tačiau pirmiausia juk reikia išsiaiškinti, kur drakonai išskrenda ir kas jų 

ten laukia... Atsiverskite knygą ir sužinosite, kas padės Tomui atskleisti Slaptojo 

drakonų miesto paslaptį. Ką šįkart sumanė Liemas, Bėdų karalius. Ir kas laukia 

būrio pašėlusių drakonų. 

Ir kas čia žino, galbūt vieną dieną jūs irgi rasite augantį drakono vaisių medį. O jeigu taip nutiks, na, 

pasiruoškite gyvenimo kelionei! 

 

 

Jaudinantis romanas apie nepamirštamą mergaitės kelionę per Prancūziją 

Pirmojo pasaulinio karo metais. 

Prancūzija, 1916-ieji. Keturiolikmetė Anželika Lakrua vartė šieną pievoje, kai 

paštininkas atnešė naujienas: jos tėtis žuvo kovos lauke. Mergina pažada sau, 

kad iki tol, kol mylimas brolis sugrįš iš karo, sugebės išlaikyti ūkį tokį, koks 

buvo prieš šiam išvykstant.  

„Nusprendžiau, kad tai bus tarsi stebuklingas burtažodis. Jei man pavyks 

sustabdyti laiką, jei niekas nepasikeis, tuomet galbūt ir brolis nepasikeis, o 

gyvenimas ir vėl prasidės iš naujo, lyg nieko ir nebūtų nutikę“, – galvoja 

Anželika. 

Tačiau ūkį viena po kitos užklumpa vis didesnės negandos. Mėgindama apsaugoti šeimos turtą, 

Anželika leidžiasi į kelionę per Prancūziją kartu su pulkeliu puikiųjų brolio Tulūzos žąsų... 

 

 

Rašytojas ir literatūrinio žurnalo vaikams „Laimiukas“ vyriausiasis redaktorius 

Virgis Šidlauskas per gana trumpą laiką sugebėjo įsitvirtinti vaikų literatūros 

pasaulyje ir susilaukti jaunųjų skaitytojų ir net jų mokytojų simpatijų. 

Mažiesiems skirtoje paveikslėlių knygelėje „Goris“ pasakojama apie keistą ežero 

dugne gyvenantį žmogutį, savo tamsiuose namuose slepiantį kitų ežero būtybių 

svajones. Kas nutiko Goriui, kad jis tapo toks niūrus ir dygus? Ko reikia, kad 

nelaiminga ir pikta širdis sušiltų ir vėl taptų džiugi bei draugiška? Jautrus, 

vaizdingas pasakojimas padės drauge su vaiku atsakyti į šiuos ir daugelį kitų 

svarbių klausimų. 

 

 

6–9 metų vaikams 

Susipažinkite su Bete! 

Ji niekada nenukabina nosies. Net per savo gimtadienį, kurį visi kėsinasi 

sugadinti: Betė negauna ilgai lauktos dovanos, ją užsipuola bjaurioji kaimynė, o 

mama atšaukia šventinius pietus! 



Gimtadienį išgelbėja dovana, pati atskridusi pas Betę. Ir tai ne šiaip sau dovana, o į didelę bėdą 

pakliuvusi dovana, kuriai labai reikia pagalbos! Betė niekada nepalieka draugų nelaimėje, todėl 

sukuria slaptą ir suktą gelbėjimo planą. Juk kur pavojai, ten ir Betė! 

 

 

 

Kiškis nustemba: kai kurie medžiai, regis, išskrido žiemoti į pietus. 

Jo draugė meška yra tikra, kad medžiai neskraido. 

Staiga visai šalia pasigirsta garsus TRAKŠT! 

Atrodytų, lyg didžiausias pasaulio kiškis graužtų didžiausią pasaulio morką. 

Į kiškio ir meškos slėnį atsikrausto naujas padaras ir bando viską pakeisti. 

Tai pasaka apie draugystę, pažangą ir įvairiausius būdus, kaip galima išsiterlioti 

purvais. 

 

 

 

 

 

PLIUMPT! Vieną vasaros dieną į ramų kiškio ir meškos ežerą įkrinta 

paslaptingas gyvis. 

Ar jis sukels džiaugsmą, ar pasės baimę? Kas jis – maža plunksnuota pelėda ar 

milžiniška išbadėjusi žudikė? Ar kiškis pagaliau susipažins su gyva būtybe, 

kurios įpročiai prastesni už jo paties? 

Kiškis yra TIKRAS, kad gali išnarplioti šią paslaptį. Bet kai geriausia jo 

gyvenimo diena virsta blogiausia jo gyvenimo diena, jam prireikia meškos 

pagalbos... 

Tai pasaka apie draugystę, kito pripažinimą ir apie tai, ką galima nuveikti su 

mėlynių kakučiu. 

 

 

Vaikams ir jaunimui nuo 10 metų 

Šis nusikaltimas turi „glamūrišką" atspalvį, o aš – tobulą priedangą, esu 

modelis! Aš – Akselė Anderson, stilingiausia mados pasaulio seklė! 

Nors jos kojos ir ilgos, o giminaičiai apsėsti mados, Akselė bodisi mados 

pasauliu ir gyvenime trokšta tik vieno – nagrinėti kriminalines bylas. Kai be 

žinios dingsta talentinga jauna dizainerė Belė La Liun, nieko nelaukusi 

Akselė pasinaudoja proga – apsimeta manekene ir išaiškina šį nusikaltimą! 

Dėl bylos ji padaro viską – pamėgtą džemperį ir džinsus pakeičia stilingais 

drabužėliais, leidžiasi kankinama blakstienų garbiniavimo prietaisais, 

klupinėja vaikščiodama su aukštakulniais. 

Padedama nuolat jos dėmesį blaškančio gražuolio Sebastijano, Akselė lenktyniauja su laiku, kad 

išnagrinėtų nusikaltimą, įvykdytą Paryžiaus mados savaitės metu... 

 

 

 

2-5 m. vaikams. 

Nepakartojama pasaka apie tai, kaip svarbu ir gera dalintis. 

Rubė – labai gera slibiniukė. Laikosi Slibinų vadovėlio taisyklių: grobia 

iš KIEKVIENO ir nesidalina lobiu su NIEKUO. 

Kitiems tai siaubingai įgriso. O, kad pavyktų pakeisti slibinų taisykles... 

Ar slibiniukei sugebės išmokti dalintis? 

 

 



 

Lietuvos raudonoji knyga – tai informacinis leidinys, kuriuo visuomenė 

supažindinama su Lietuvos 

Respublikos teritorijoje saugomų gyvūnų, augalų 

ir grybų rūšimis, jų statusu, paplitimu, ekologija 

ir biologija, populiacijų gausumu, joms gresiančiu 

pavojumi, rūšių apsaugos būkle. Knyga rengiama 

pagal Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą. 

Taip Raudonosios knygos statusą apibrėžia Lietuvos Respublikos saugomų 

gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas. 

 

 

 

 

Ar tavo akys žvitrios kaip erelio? 

Ar mėgsti neįveikiamus iššūkius? 

Tuomet ši knyga tau! 

Slibinai, princesės ir riteriai laukia tavęs painiuose labirintuose, kuriuos turėsi 

pereiti. 

Tavo tikslas – surasti vienintelį išėjimą, tad neužtruk riterių turnyruose ir 

išvenk ugnimi alsuojančių siaubūnų nasrų. 

Jei matysi, kad įstrigai aukščiausiame pilies bokšte (visai kaip princesė šioje 

knygoje), nepulk į neviltį – atsakymai knygos gale padės rasti kelią iš 

labirinto! 

Tad ko lauki? Pirmyn į labirintą! 

 

 

 

Labas! 

Mes esame abėcėlės raidės ir labai norime su tavimi draugauti.  

O kad galėtume draugauti, visų pirma turime susipažinti! 

Mes, raidės, esame labai skirtingos. Bet ir labai reikalingos – mūsų reikia, kad 

galėtum užrašyti žodžius ir sakinius, kad galėtum pasisveikinti ar draugui 

papasakoti savo gražiausias svajones. 

 

 

 

 

Visiems mažiems ir dideliems kodėlčiukams, kuriems ramybės neduoda 

klausimai: 

Kodėl muzikantai muziką užrašo natomis, o kodėl tigro kailis dryžuotas? 

Kodėl nosyje atsiranda snarglių, o tortą reikia valgyti su šakute? 

Aplink mus tiek daug KODĖL, bet ar kas žino visus TODĖL? 

Išnarpliokite įdomias gamtos bei žmogaus kūno paslaptis. 

Sužinokite netikėtų faktų apie pasaulį, meną ir mokslą. 

Mokykitės etiketo taisyklių. 

Pažinkite emocijas, įdomias profesijas. 

Džiaukitės sporto laimėjimais ir atsakykite į visiems rūpinčius klausimus 

apie Lietuvą. 

Pasaulis pilnas klausimų ir atradimų. Jų dar daugiau kyla vaikams, kurie į kasdienybę žiūri su 

prigimtiniu smalsumu: atviraširdiškai tyrinėja, susipažįsta ir drąsiai klausia. Ši Kakės Makės 

enciklopedija „Noriu sužinoti kodėl“ – tai įvadas į įvairių sričių pasaulio įdomybes. Kartu tai ir 



kvietimas į kasdienybę pažvelgti per smalsumo įrankį – klausimą „Kodėl?“, skatinantį vaikų kritinį 

mąstymą ir kūrybišką požiūrį į aplink vykstančius procesus. 

 

Skirta 3–6 m. 

Pilkame mieste aidint milijonams žodžių ir zujant mašinoms, pritrūksta vietos 

svajonėms ir akimirkos džiugesiui. Tačiau pagrindinėje miesto aikštėje duris 

atvėrusi TYLENIO KEPYKLĖLĖ dangišku gardumynų skoniu miesto 

gyventojus palieka be žado ir priverčia minutėlei sustoti. Ši subtiliai iliustruota 

istorija įspūdį paliks ne tik vaikams, ji visą šeimą pakvies atsikvėpti ir išgirsti 

tylos skambesį. 

 

 

 

 

Skirta 3–6 m. 

Nutrūktgalvis katinas Findusas, užsilipęs ant didelės žalios dešros, nudarda 

žemyn palėpės laiptais. Tačiau tai ne šiaip kokia pasenusi dešra, o tikrų 

tikriausias medžiaginis namas – PALAPINĖ! 

Palapinės kvepia NUOTYKIAIS, todėl dėdulė Petsonas ir Findusas išsiruošia 

stovyklauti. O kam keliauti toli? Savame sode gali būti taip pat smagu kaip ir 

kalnuose! Ir visai nesvarbu, kad naktį palapinėje truputį baisu, o kaimynai 

gali pamanyti, kad esi kuoktelėjęs. Svarbiau išbandyti naują žvejybos 

išradimą. Juk netoliese esančiame ežere knibžda galybė ešerių ir klastingai 

plaukioja didžiausia pasaulyje lydeka. Ar pavyks Petsonui ją pagauti? O 

galbūt lydeka pati pasibels į dėdulės duris? 

 

 

Ištyrinėkite slaptus koridorius po Edinburgo pilimi, ieškokite 

paslaptingosios Glamso pabaisos, dalyvaukite dvikovose su riteriais 

Sterlingo pilyje ir pasiplaukiokite su Eilean Donan salos selke. 

Tai įstabi pasakų apie senąsias Škotijos pilis kolekcija, sukurta Carnegie 

Medal apdovanotos vaikų rašytojos Theresos Breslin ir į Kate Greenaway 

Medal ilgąjį sąrašą įtrauktos dailininkės Kate Leiper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikams nuo 9 metų 

Užburianti ir nepamirštama istorija apie draugystę 

 Devynmetis Alfredas gyvena praktiškai vienas. Savo mamos berniukas nėra 

matęs nuo gimimo, o komandiruotėse užtrunkantis tėtis, rodos, kartais net 

neprisimena, kad Alfredas egzistuoja. Vieną naktį Alfredas nuseka paskui 

paslaptingą žmogystą, kuri pro pašto angas kartu su laikraščiais kaišioja ir 

kitokias gėrybes: obuolius, vilnones kojines, sumuštinius. 

Pasirodo, kad toji ekscentriška žmogysta yra Amanda Lehtimaja. Ji turi 

ypatingą galią –jaučia vienišų ir nelaimingų vaikų atodūsius, todėl jiems 

kasnakt atneša nedidelių dovanėlių. Pas Amandą Alfredas randa seną radijo 

siųstuvą, kadaise sukonstruotą rusų fiziko A. S. Popovo. Berniukas, 

paragintas Amandos, ima kurti ir transliuoti slaptą naktinę radijo laidą 



užmirštiems vaikams. 

Prasideda nepamirštamas nuotykis, kuris pakeičia Alfredo ir daugelio kitų vienišų vaikų gyvenimus. 

 Įtraukianti ir nuotaikinga, šilta ir švelniai juokinga istorija primena mylimiausių vaikų literatūros 

klasikų – Astridos Lindgren ir Roalio Dalio – knygas. 

 

 

Žymaus švedų dailininko Sveno Nordqvisto ir rašytojos Jujja'os 

Wieslander duetas pasauliui padovanojo jau ne vieną švelnaus humoro ir 

pašėlusių nuotykių kupiną istoriją apie Mamulę Mū – drąsiausią ir 

linksmiausią pasaulyje karvę, kuriai nė motais jokios kliūtys. Savo 

pokštais ir išdaigomis Mamulė Mū ir jos draugė Varna džiugina daugiau 

nei trisdešimties pasaulio šalių vaikus, taip pat yra gerai pažįstamos ir 

mylimos Lietuvoje. Rinkinyje „Gražiausios Mamulės Mū istorijos“ – 

dešimt linksmų ir nuotaikingai iliustruotų pasakojimų apie pašėlusias 

draugužes Mamulę Mū ir Varną bei jų nuotykius, šmaikščius ginčus ir 

nesibaigiančius žaidimus. Mažiesiems skaitytojams skirtos istorijos šiltu 

humoru sužavės visą šeimą. 

 

 

 

Istorija, kurią verta perskaityti kiekvienam. 

Tai tikra istorija apie septynmetę mergaitę Heleną Keler, gyvenančią tamsoje 

ir tyloje. Ji nemato, negirdi, nekalba. 

Vieną dieną į tą tylos kalėjimą atvyksta jauna moteris, ji pasiryžta atverti 

tamsaus Helenos pasaulio duris ir tampa jos Mokytoja. Nors pradžia sunki, 

pasirodo, kad Helena yra nepaprastai smalsus ir protingas vaikas. Ji išmoksta 

skaityti, rašyti, ir kalbėti ne tik ženklų kalba, bet ir balsu. 

Netrukus savo pasiekimais ji nustebins visą pasaulį – įrodys, kad guvus 

protas, optimizmas ir nuoširdi aplinkinių pagalba gali padėti įveikti net 

didžiausius gyvenimo iššūkius. 

Helena Keler tapo įkvepiančiu drąsos simboliu visam pasauliui. Ji studijavo 

Harvardo universiteto Radklifo moterų koledže ir tapo pirmuoju nereginčiu ir negirdinčiu žmogumi, 

įgijusiu bakalauro laipsnį. Vėlesnį savo gyvenimą ji paskyrė padėti regos negalią turintiems 

žmonėms. 

 

 

 

Būti miškų bastūnu, gebančiu pasiversti tiek žmogumi, tiek gyvūnu, yra be 

galo įdomu. Tačiau toks gyvenimas dar ir sunkus bei pavojingas. Privalai 

puikiai išmanyti tiek žvėrių, tiek žmonių pasaulį ir dar mokėti paslėpti savo 

gebėjimus nuo svetimų akių. 

Tad nenuostabu, kad Keragas – pusiau žmogus, pusiau puma – patiria 

daugybę nuotykių mokydamasis specialioje tik bastūnams skirtoje 

mokykloje. Tačiau kai netoliese ima vykti paslaptingos vagystės, Keragas 

imasi ieškoti kaltininko. Gal tai piktasis jo priešas Endrius Milingas siekia 

šitaip pakenkti žmonėms? O gal tai vilkų darbas? Geriausia Kerago draugė 

voveraitė Holė, regis, irgi turi ne vieną paslaptį... 


