
 
 
 
 

 
Slapti Erškėtrožių kalvos žirgai 
Megan Shepherd 
 
Aš turiu paslaptį. 
Tik nieko nesakysiu Beniui ir kitiems berniūkščiams. 
Bet tau aš pasakysiu. 
Štai kokia mano paslaptis: Erškėtrožių kalvos ligoninėje veidrodžiuose gyvena sparnuoti žirgai. 
Galėtum pagalvoti, kad Erškėtrožių kalvos ligoninė – tokia pati kaip ir kitos gydymo įstaigos. Čia 
nuo sunkios ligos sveiksta vaikai, o juos prižiūri rūpestingos vienuolės. Tačiau Erškėtrožių kalvos 
ligoninės pastatas kadaise buvo tikrų tikriausi princesės rūmai, kurių veidrodžiuose gyvena 
stebuklingi sparnuoti žirgai. 
Atrodo, kad didinguosius gyvūnus mato tik Emalina. Tad ji vienintelė gali padėti Kibirkštėlei – 
gražuolei kumelei sužeistu sparnu, per klaidą patekusiai į mūsų pasaulį ir negalinčiai grįžti namo 
pas kitus žirgus veidrodžiuose. 
Emalina gauna laišką nuo paties Žirgų valdovo, kuris prašo jos pagalbos. Kad išgelbėtų Kibirkštėlę 
nuo ją medžiojančio pikto juodo ristūno, mergaitė turės sukurti stebuklingą spalvų skydą. Tačiau ne 
taip lengva rasti ryškiaspalvių daiktų pilkame ir niūriame pasaulyje, kur siaučia Antrasis pasaulinis 
karas ir negailestingos ligos. 
Tai įkvepianti ir giliai širdį paliečianti istorija, kurioje pinasi skaudi realybė, vaikiškos fantazijos ir 
tikrų tikriausi stebuklai – jei tik gali jais patikėti. 
Kuo ši knyga naudinga: 
• Turtėja vaizduotė, žodynas ir iškalba 
• Lavėja empatija, savivoka, jausmų pažinimas 
• Skatinamas savarankiškumas, ryžtingumas, pasitikėjimas savimi, drąsa, gebėjimas rasti ir priimti 
sprendimus 



• Skaitant meniškai vertingas knygas lavėja literatūrinis skonis, skatinamas mąstymas, ugdomas 
vidinis žmogaus pasaulis 
Antrojo pasaulinio karo metais Erškėtrožių kalvos ligoninėje vaikai kovoja su kitu piktu priešu – 
džiova. Klastinga plaučių liga nepalaužia noro žaisti, kurti ir svajoti. Pagrindinė knygos veikėja 
Emalina ligoninės veidrodžiuose mato stebuklingus sparnuotus žirgus. Vienas jų – sužeistu sparnu, 
todėl negali parskristi namo. Emalina pasiryžta būtinai išgelbėti gražųjį gyvūną. Ar puikieji 
veidrodžių žirgai tikri, ar tik skaudžias traumas išgyvenusios mergaitės vaizduotės vaisius? 
Amerikiečių rašytoja Megan Shepherd labai mėgsta pasakojimus, užsienio kalbas ir keliones. 
Dvejus metus dirbo mažame Senegalo kaimelyje, kur sakytines liaudies pasakas vertė paveikslėlių 
knygomis, kad jas galėtų skaityti pradinės mokyklos vaikai. Ši patirtis įkvėpė M. Shepherd imti 
rašyti savo pačios kurtas istorijas. 
„Slapti Erškėtrožių kalvos žirgai“ 2018-aisiais buvo nominuota Karnegio medaliui ir susilaukė 
didelio kritikų bei skaitytojų dėmesio. Ją itin įspūdingais piešiniais papuošė australų dailininkas 
Levis Pinfoldas, Lietuvos skaitytojams jau pažįstamas iš paveikslėlių knygos „Juodas šuo“. 
 
 
 
 

 
Teisinga moneta 
E. C. Myers 
 
E. C. Myers (g. 1978) – amerikiečių rašytojas. „Teisinga moneta“ – debiutinė pirmoji dilogijos 
knyga, už kurią autorius gavo Andre Norton apdovanojimą, skiriamą už geriausią metų mokslinės 
ar maginės fantastikos kūrinį jaunimui. 
Šešiolikmetis Efraimas tarp į save neįtikėtinai panašaus žuvusio paauglio daiktų randa jį 
sudominusią ketvirčio monetą, o netrukus savo mokyklos spintelėje ir raštelį, kuriame teigiama, kad 
moneta gali išpildyti visus norus. Kad ir kaip sunku patikėti, Efraimas greit įsitikina, kad moneta 



tikrai stebuklinga. Tačiau tikrasis monetos veikimo mechanizmas jį nustebins ne mažiau nei 
stebuklo galimybė. 
– Paaiškinsiu kitaip, – tarė ji. – Ar girdėjai apie Šriodingerio katę? Visi žino Šriodingerio katę. 
– Taip! – Pirmą kartą Efraimas suprato, apie ką kalbama. – Tai eksperimentas, kurio metu dėžėje 
uždarė katę su nuodingų dujų balionėliu, ir jis arba nužudė katę, arba ne. 
– Plačiąja prasme – taip. Iš tiesų to nebuvo, tai tik vaizdinga teorijos iliustracija. Kvantinės fizikos 
atžvilgiu, kol katė uždaryta dėžėje, ji tuo pačiu metu yra ir gyva, ir mirusi. 
– Skamba neįtikėtinai. 
– Taip pat neįtikėtinai, kaip stebuklinga moneta? 
Efraimo rankose atsiduria moneta, kurios galios kelia tiek susižavėjimą, tiek baimę. Monetos 
veikimas vaikinui kelia daugybę klausimų: ar gali būti, kad egzistuoja ne vienas Efraimas ir ne 
vienas geriausias draugas Neitanas? Ar pildydamas savo norus Efraimas kenkia kitiems? Kaip toli 
galima nueiti, siekiant patenkinti savo užgaidas? 
Moneta ne tik priverčia suabejoti tuo, kas atrodo įprasta, tačiau ir priverčia kiekvieną su ja 
susidūrusį stoti akistaton su savimi. 
 
 
 
 

 
Matildos efektas 
Ellie Irving 
 
Matilda svajoja tapti mokslininke ir išradėja. Ji žavisi Marija Kiuri, Leonardu da Vinčiu ir Tomu 
Edisonu – ir nė neabejoja, kad vieną dieną taip pat atras ką nors, kas pakeis pasaulį. Jau dabar 
Matilda jaučiasi išradusi kai ką ganėtinai įspūdingo, tad labai nuliūsta nepavykus nugalėti mokslo 
konkurse. Ypač pikta todėl, kad teisėjai nepatikėjo, jog ji – mergaitė – viską sugalvojo ir padarė 
pati. Taip nesąžininga! 



Matilda, pasiguodusi apie savo bėdas senelei, sužino, kad ši kadaise buvo mokslininkė – ir netgi 
atrado naują planetą! Tačiau profesorius Smokas pasisavino jos atradimą ir netrukus už jį gaus 
Nobelio premiją... Visiška neteisybė! 
Senelė ir anūkė sugalvoja beprotišką planą: jos nuvyks į apdovanojimų ceremoniją Stokholme ir 
papasakos tiesą! Laukia nutrūktgalviška ir pilna neįtikėtinų nuotykių kelionė po visą Europą. 
Kuo ši knyga „Matildos efektas“ naudinga: 
- Lavinama vaizduotė 
- Lavinama iškalba, žodynas, gebėjimas pasakoti istorijas 
- Lavinama empatija 
- Lavinamas humoro jausmas 
- Lavinamas pastabumas, smalsumas 
- Skaitant įtraukiančius kūrinius, lengviau pamėgti knygas 
Kai Matilda nelaimi mokyklos konkurso, nes niekas netiki, jog ji pati sukūrė savo puikųjį išradimą, 
pirmiausia pasiguodžia senelei. Sužinojusi, kad močiutė kadaise buvo mokslininkė, o už jos 
atradimą Nobelio premiją už kelių dienų gaus kitas žmogus, mergaitė pasiūlo neįtikėtiną planą. Jos 
keliaus į apdovanojimų ceremoniją Švedijoje ir papasakos visą tiesą. Nuotykių knyga apie meilę 
mokslui bei išradimams ir teisybės paieškas skirta vidutinio mokyklinio amžiaus skaitytojams. 
Britų rašytoja Ellie Irving užaugo tikrų knygų gerbėjų šeimoje – mama ją užrašė į biblioteką, kai 
būsimoji autorė dar nė nebuvo gimusi. E. Irving pradėjo rašyti septynerių ir jau yra sukūrusi 
nemažai knygų vaikams ir paaugliams. Istoriją apie Matildą ir jos pašėlusią kelionę šmaikščiais 
piešiniais ir grafinėmis detalėmis papuošė iliustruotoja Kornelija Žalpytė. 
 
 
 

 
Luizianos kelias namo 
Kate DiCamillo 
 
Mano prosenelis buvo iliuzionistas ir seniai, labai seniai užtraukė patį šiurpiausią prakeiksmą. 
Tik jums kol kas nebūtina žinoti to šiurpaus prakeiksmo smulkmenų. 
Pakaks žinoti, kad jis egzistuoja ir kad eina iš kartos į kartą. 
Ir dabar jis pakibo virš mano galvos. 



Luiziana Elefantė žino, kad iš savo močiutės gali tikėtis visko. Tad nė trupučio nenustemba 
prižadinta vidury nakties ir išgirdusi, kad išaušo atpildo diena, taigi reikia kuo skubiau iškeliauti. 
Luiziana jau daugybę kartų girdėjo apie jas persekiojantį baisų prakeiksmą – nieko keisto, kad 
kartais reikia keltis ir bėgti. 
Tačiau Luiziana labai pasiilgo savo geriausių draugių Reimės ir Beverlės, o nesibaigiantys 
atsisveikinimai jau seniai įkyrėjo. Mergaitė nusprendžia nepaisyti prakeiksmo ir žūtbūt grįžti namo 
– tačiau šis kelias bus nelengvas. Kai gyvenimas toks nenuspėjamas, kartais gali būti sunku 
suprasti, kur iš tiesų yra tavo namai. 
Dvylikametė Luiziana gyvena kartu su močiute, kuriai nuolat kyla keisčiausių idėjų – pavyzdžiui, 
imti ir drauge iškeliauti vidury nakties. Tačiau šįkart viskas kitaip. Šįkart jos neketina grįžti. O 
Luiziana visai nenori palikti savo geriausių draugių ir ankstesnio gyvenimo, tad pasiryžta įveikti 
likimą ir kaip nors grįžti namo. Lietuvos skaitytojams Luiziana Elefantė jau pažįstama iš kitos Kate 
DiCamillo knygos „Reimė“. Autorė parašė po pasakojimą apie visas tris geriausias drauges – 
Reimę, Luizianą ir Beverlę. 
JAV vaikų rašytojos Kate DiCamillo (g. 1964 m.) knygos susilaukė tarptautinio pripažinimo ir yra 
išverstos į daugybę kalbų, autorė net du kartus apdovanota Niuberio medaliu, jai skirtas garbingas 
jaunimo literatūros ambasadorės titulas. 
 
 
 

 
Draugystė mainais 
Eglė Ramoškaitė 
 
Dešimtmetė Šarka ir jos kiemo draugai žino, kas yra darbas, ypač vasarą, kai norisi mėgautis 
karščiu, upeliais, pievomis ir draugystėmis, o turi nurankioti kolorado vabalus nuo viso bulvių 
lauko. Bet kas atsitinka, kai tos draugystės staiga ima ir pašlyja? Kas, jei tavo draugams ant tavęs, 
regis, visai nusispjaut? Ar draugystė taip pat yra... darbas? O gal tai – paprasčiausi mainai? 



„Draugystė mainais“ - tai istorija apie šešis draugus ištinkančias mažas neteisybes, kurios 
pamirštamos keberiojantis į aukščiausias šieno stirtas, statant plaustus ir priimant kitą tokį, koks jis 
yra. 
Šioje apysakoje „Draugystė mainais“ skaitytojas kviečiamas persikelti į 2001-ųjų vasarą Utenoje ir 
kartu su dešimties–trylikos metų Šarka, Beniu, Justaku, Migle, Vilija, Karolina, Lina ir Saida patirti 
mažo miestelio nuotykius, kasdienybę, darbus, pramogas ir, žinoma, tarpusavio santykių dramas, 
kurios nesvetimos visų laikų paaugliams. Gyvas, šmaikštus pasakojimas ir ryškūs veikėjų 
charakteriai sudomins tiek jaunesnį, tiek ir jau seniai suaugusį skaitytoją. 
Rašytoja Eglė Ramoškaitė Lietuvos skaitytojams pažįstama iš paaugliams skirtų knygų „Tarp 
gyvenimo ir vilties: tam, kuris supranta“ bei „Ne tik geri, ne tik blogi“. Kai Eglei buvo dešimt, ji, 
kaip ir šios knygos pagrindinė veikėja Šarka, svajojo apie paslaptingus pasaulius šieno sienomis, 
tačiau tvartas šalia jos namų visada buvo užrakintas. 
 
 
 

 
Juodulis 
Hakon Ovreas 
 
Norvegų rašytojo Hakon Ovreas kūrybą Lietuvos vaikai jau turėjo progą įvertinti, skaitydami 
apdovanojimus vieną po kito skynusią knygą „Rudalius“. Dabar rašytojas siūlo šios knygos tęsinį – 
„Juodulis“, kurioje ir toliau veikia vaikai superherojai, o išdaigų ir nuotykių kupina jų vaikystė 
sukuria šiltą ir jaukią pasakojimo atmosferą. 
Į senąją kepyklą atkeliauja nauja mergaitė. Ir Atlui ji visai patinka. Jis sumąsto, kad jeigu 
„pasiskolins“ ypatingąją pirmininko vištą, o po to apsimes, kad ją surado, tai tikrai paklius į 
laikraštį. Ir jau tada naujoji mergaitė juo tikrai susižavės. 
Pabandyti verta. 
Tačiau, kai bandymas nueina šuniui ant uodegos, viskas tampa gana painu. Atlui reikia superherojų 
pagalbos. Žinoma, jam padėti turi garsusis Rudalius su savo draugais. Herojai nelabai supranta, į ką 
jie čia iš tikrųjų painiojasi, tačiau to nesupranta ir pats Atlas. 
Taigi veiksmas prasideda. O taip pat ir visi įmanomi nesklandumai… 
„Juodulis“ – tai antroji norvegų rašytojo Hakon Ovreas knyga iš serijos apie vaikus superherojus. 
Pirmoji knyga „Rudalius“ pasakojo apie berniuką Dalių, kuris naktimis tapdavo Rudalium ir rudais 
dažais apipaišydavo piktų dičkių berniukų dviračius. 



Rašytojo kūryba vertinama už paprastumą, įtaigumą ir nežabotą fantaziją, kuri vaikams atrodo labai 
tikroviška, o suaugusiems sukelia nostalgiškus vaikystės prisiminimus. 
Autorius savo smagiose ir nuotykių kupinose knygose paliečia ir gilesnes, vaikams svarbias temas, 
tokias kaip draugystė, atkirtis už patyčias ar blogus darbus, drąsa. Knyga „Rudalius“ buvo išleista 
30 šalių, o antroji serijos knyga „Juodulis“ jau pasirodė 15 šalių. 
Hakon Ovreas (g. 1974) – norvegų rašytojas, studijavo literatūrą Oslo universitete. Išleido tris 
poezijos knygas, o 2013 metais parašė pirmąją knygą vaikams „Rudalius“. Ši knyga rašytojui pelnė 
Šiaurės Tarybos vaikų ir jaunimo literatūros premiją bei daugybę kitų apdovanojimų gimtojoje 
Norvegijoje, Olandijoje, Vokietijoje. 
„Rudalius“ – šilta ir stipri istorija apie draugystę ir drąsą, pilna kūrybiškumo ir kasdienės magijos 
(komisijos pareiškimas, Šiaurės Tarybos vaikų ir jaunimo literatūros premija). 
„Rudaliaus“ tęsinys „Juodulis“ pasirodė 2015 metais, o šiemet rašytojas išleis ir trečiąją serijos dalį. 
 
 
 
 
 

 
Nukas 
Audra Baranauskaitė, Lina Itagaki 
 
3-5 m. vaikams, 6-8 m. vaikams. 
KNYGA SKAITOMA IŠ ABIEJŲ PUSIŲ! 
Mano vardas NUKAS. Ne Jonukas ir ne Antanukas. Daug kas sako, kad esu nepaprastas berniukas. 
Vieną dieną galiu nieko negirdėti, o kitą – nieko nematyti, bet svarbiausia: kai GIRDŽIU – nieko 
NEMATAU, o kai MATAU – nieko NEGIRDŽIU, ir niekas (net daktarai!) nežino, kodėl taip yra. 



Kartais vaikai negirdi to, ką jiems sakom, ir atrodo, kad jie ir nenori girdėti. Kartais jie nemato to, 
ko nenori matyti. Ir yra vaikų, kurie iš tikrųjų nemato, ir tokių, kurie iš tikrųjų negirdi. O štai Nukas 
apskritai į nieką nepanašus, negana to, jam nutinka keisčiausių dalykų. 
 
 
 
 

 
Debesėlis 
Ignė Zarambaitė 
 
Ar turi draugą, su kuriuo jauku kaip namie, kad ir kur bebūtum? 
Su kuriuo gali dalintis didžiausiomis paslaptimis ir užmiršęs visas baimes leistis į nuotykį? 
Aistis neturi... Su tėvais nuolat kraustosi iš vienos šalies į kitą, kur jaučiasi svetimas. Tai kasdien 
pro langą stebi debesis, skaito knygas ir dėlioja savo daiktus taip, kad jo kambarys primintų 
ankstesnį. Ką jam daugiau veikti, kai nieko nepažįsta? Ir kai lauke – vien pavojai... Bet į svečius 
atskriejęs baltas balandis staiga apverčia berniuko kasdienybę. 
Kai Aistis nuobodžiaudamas pro langą stebėjo debesis, nesitikėjo, kad geriausias draugas nusileis 
tiesiai iš dangaus. Ir visiškai pakeis jo kasdienybę – padės įveikti baimes bei ryžtis smagiam 
nuotykiui. „Debesėlis“ - jauki istorija apie netikėtą berniuko ir balto balandžio draugystę skirta 
mažiesiems skaitytojams, tačiau sušildys širdis ir jų tėvams. 
Rašytoja Ignė Zarambaitė skaitytojų ir literatūros kritikų įvertinta už vaikams skirtas knygas 
„Emilio laiškas“, „Slapta laiškų rašymo agentūra“, „Pašto pelyčių nuotykiai Šiaurėje“, „Elzė ir 
senojo dvaro paslaptis“, „Stebuklingi senelio batai“, „Skudurinukė“, „Simas ir jo kalavijas“ bei 
apysaką paaugliams „Juodavandeniai“. Tai jau ketvirtoji autorės knyga, kurią žaismingais piešiniais 
iliustravo dailininkė Greta Alice. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Vinė nardo 
Laura Owen 
 
PLIUMPT! 
Kas čia buvo? 
Ogi raganėlė Vinė neria į nuotykius! 
Šauniausia pasaulio ragana nesnaudžia: kartu su mylimu katinu Vilburu ketina nuveikti daugybę 
smagių dalykų. 
Šokime ir mes į linksmybių jūrą! 
Kuo ši knyga „Vinė nardo“ naudinga: 
- Turtėja vaizduotė, žodynas ir iškalba 
- Lavėja humoro jausmas, skatinama drąsa ir kūrybiškumas 
- Trumpi, linksmi pasakojimai, neilgi sakiniai, didesnis šriftas padės maloniai įtvirtinti skaitymo 
įgūdžius 
- Skaitant įtraukiančias istorijas, skatinamas domėjimasis knygomis 
Pasaulio vaikų pamėgti personažai raganėlė Vinė ir katinas Vilburas ir toliau džiugina Lietuvos 
skaitytojus. Šioje knygoje „Vinė nardo“ netrūksta burtų ir linksmybių – Vinė ruošia vakarėlį 
milžinui, kartu su Vilburu stato besmegenius, groja pelių vargonais ir patenka į undinių karalystę. 
Keturios pašėlusios istorijos padės vaikams linksmai įtvirtinti skaitymo įgūdžius. 
Serijai „Aš skaitau!“ priklausanti linksma ir įtraukianti knyga skatins skaityti ir leis mėgautis tekstu. 
Trumpi ir aiškūs sakiniai, vaizdingas tekstas, keturi trumpi ir šmaikščiai iliustruoti pasakojimai net 
ir sunkiau skaitančiam vaikui padės lengvai ir maloniai tobulinti įgūdžius. 
 
 
 
 



 
Ateiviai mokyklos stadione?! 
Tomas Dirgėla, Skaistė Dirgėlienė 
 
Rekomenduojama vaikams nuo 6 metų. 
Sveiki atvykę į mokyklą, kurioje mokosi ir monstrai, ir vaikai! Nors vieni kitus sutinka tik 
valgykloje pertraukų metu, to pakanka, kad kaskart pradėtų šaipytis ir užgaulioti vieni kitus... 
Atrodo, kad tai niekada nesiliaus! Bet sykį stadione nusileidžia nedraugiškų ateivių erdvėlaiviai ir 
viską išgelbėti gali tik jėgas suvieniję vaikai ir monstrai! Bet ar jiems pavyks tapti komanda? Ar 
bendras tikslas gali sutelkti net ir vaikus su monstrais, o monstrus – su vaikais? 
Skaistė ir Tomas – šeiminis duetas, leidžiantis dienas su trimis vaikais ir dviem šimtais idėjų 
būsimoms knygoms! Kol vienas gaudo mūzas, kitas gaudo vaikus, o paskui keičiasi vietomis. 
Atskirai kuriantys tiek užduotėlių, tiek paveikslėlių ar tekstines knygas jauniesiems skaitytojams, 
Skaistė ir Tomas kviečia susipažinti su pirmąja drauge sukurta istorija. 
Knyga „Ateiviai mokyklos stadione?!“ 
Ugdo vaizduotę 
Skatina norą skaityti 
Lavina emocinį intelektą 
MONSTROPEDIJA – leidinių šeima 6–9 metų vaikams, supažindinanti su paslaptingu mus 
supančiu pasauliu. Su „Monstropedija“ į pasaulį žvelgiame kitaip – MONSTRŲ akimis. Anot 
vaikų, taip tik dar įdomiau! 
 
 
 



 
Komisaras Letena 2. Deimantų vagies pėdsakais 
Katja Reider 
 
Komisaras Letena – šaunus policijos šuo, turintis neįtikėtiną uoslę. Žinoma, tokią uoslę reikia 
nuolat treniruoti! Šįkart tam pasitaiko ypatinga proga: sumanus vagišius (o gal tai vagišė?) 
įsigudrina nukniaukti deimantų vėrinį tiesiai po komisaro Letenos ir jo šeimininko policininko 
Paulio nosimis. 
Toks įžūlus nusikaltimas privalo būti tuojau pat išaiškintas! 
Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams skirta vokiečių rašytojos Katjos Reider detektyvinių 
knygelių serija „Komisaras Letena“ apie policijos šunį komisarą Leteną ir jo šeimininką policininką 
Paulį – smagus galvosūkis jaunajam skaitytojui. Kiekvienoje istorijoje policininkas ir šaunusis šuo 
aiškinasi vis kitą nusikaltimą ar tvarkos pažeidimą, taip supažindindami vaikus su policijos darbu, 
tarnybinių šunų gebėjimais ir sumaniais būdais spręsti kasdienes bylas. Šįkart komisarui Letenai 
prireiks jo stulbinančios uoslės, kad susektų itin sumanų deimantų vagį. Jaukiai vokiečių dailininko 
Dirko Hennigo iliustruotos detektyvinės istorijos ugdo vaikų pastabumą, įžvalgumą ir teisingumo 
jausmą. 
 
 
 
 
 



 
Varnų pabėgimas iš Anykščių 
Audrius Dargužis 
 
Vieną dieną ANYKŠČIAI pabunda ir pasigenda varnelių. Kas jas išbaidė, kur jos pabėgo? O 
svarbiausia – kaip jas susigrąžinti? 
Sekime varnų pėdsakais iki pat Afrikos ir atgal iki Puntuko. Mūsų laukia šiek tiek beprotiška, tačiau 
be galo šmaikščiai ir sumaniai papasakota istorija apie šaunius Lietuvos paukščius ir, žinoma, 
varneles. 
Skaitytojams pirmąjį „Labas!“ sako Audrius Dargužis, rašytojas, eiliuotojas, aistringas paukščių 
stebėtojas ir iliustruotojas. Audrius namų nepalieka be rašiklio ir žiūronų (ką tik matė būrį 
ilgauodegių zylių), jo tikslas – kad knygos vaikams būtų įdomios ne tik mažiesiems, bet ir jų 
tėveliams. Visus įvykius, nutikusius šioje istorijoje „Varnų pabėgimas iš Anykščių“, autorius 
stebėjo ir užrašė poilsiaudamas Anykščiuose. 
 
 
 
 

 
Žvaigždžių paukštis 
Kęstutis Kasparavičius 
 



Jei mėgstate naktimis slampinėti tyliomis gatvėmis, kvėpuoti vėsiu oru ir stebėti žvaigždėtą dangų, 
gali būti, kad sykį imsite ir pamatysite kokį stebuklą. Net jei esate visiškai pilkas katinėlis. 
Šioje knygoje „Žvaigždžių paukštis“ sutiksite kaip tik tokį katinėlį ir dar daug kitų šaunių miesto 
gyventojų, kuriems pavyko patirti kuo tikriausią stebuklą. Vieną labai ankstų rytą gatvelėje pasirodė 
ypatingas paukštis – milžiniškas, spalvingas, žėrintis ir mirguliuojantis, tarsi atklydęs tiesiai iš 
žvaigždžių. Ir kai ką paliko miesto gyventojams... 
Kas gi tai? Tssss. Kai kurių stebuklų nebūtina suprasti – užtenka jais džiaugtis. 
„Žvaigždžių paukštis“ - tai netikėtas pasakojimas apie keistą, tačiau labai gražų stebuklą, nutikusį 
visai paprastame mieste. Vieną ankstų rytą į jį atklydo žėrintis Žvaigždžių paukštis. Jo pasirodymas 
ilgam pakeitė miesto gyvenimą. Visai šeimai skirta istorija daugelį sužavės originalumu ir pasiūlys 
patikėti, kad stebuklai kartais visai čia pat. 
Kęstutis Kasparavičius – dailininkas, knygų vaikams iliustruotojas ir rašytojas. Tai žymiausias 
lietuvių vaikų knygų kūrėjas, jo knygos leidžiamos įvairiose Europos, Azijos, Šiaurės ir Pietų 
Amerikos šalyse. Dailininko braižą visada lengva atpažinti. Pagrindinė jo iliustracijų technika – 
pieštukas ir akvarelė. K. Kasparavičiaus kūrybą itin vertina literatūros kritikai, jo knygas mėgsta 
įvairaus amžiaus skaitytojai. 
 
 
 
 

 
Melodijos prieš miegą 
 
Susipažinkite su devynių gyvūnų 
miego įpročiais skambant 
atpalaiduojančiai iškiliausių pasaulio 



kompozitorių muzikai! 
Ši skaityti prieš miegą puikiai tinkanti interaktyvi knygelė „Melodijos prieš miegą“ su klasikine 
muzika padės ramiai užmigti. 
Kiekviename iliustruotame puslapyje paspaudus mygtuką pasigirs 10 sekundžių muzikinio kūrinio 
ištrauka, jai skambant nukeliausite į mėnulio apšviestą gyvūnų karalystę. 
Įžanginėje dalyje pristatomas gyvūnas, o toliau rasite daugiau faktų apie gyvūnų miego ir būdo 
ypatumus. 
 
 
 
 

 
Pulpas ir jo žalia koja 
Jurga Vilė, Akvilė Magicdust 
 
Kaip gera Teofiliui gyventi prie jūros! Turėti močiutę undinę, senelį vis pagal save darantį, tėtį 
žveją ir mamą, kartu su voriukais siuvinėjančią paveikslus kryželiu. Teofilio tėtis, kaip ir visi 
kaimelio vyrai, kasdien plaukia žvejoti. Tik aštuonkojų jis negaudo, nes tiki, kad jie labai protingi 
gyvūnai, kuriuos reikia saugoti. Kartą ir Teofiliui nusišypso laimė sutikti aštuonkojį, gebantį kalbėti 
ir skaičiuoti iki begalybės. Užsimezga graži draugystė… Bet vieną dieną į kaimelį atvažiuoja 
Delegatas. Ir visi puola pildyti jo Norų. 
Lašas jūroje – tai daug ar mažai? Begalybėje svarbus kiekvienas lašas. Be jo tos begalybės ir 
nebūtų. Serijos „Lašas jūroj“ knygelės pasakoja istorijas apie gyvius. Kiekvienas jų turi savo vietą 
įvairiaspalviame gyvūnų pasaulyje. Visi jie svarbūs. Nuo voriuko iki kašaloto. Mes, žmonės, taip 
pat esame to pasaulio dalis. Saugokime jį, tausokime! 
Jurga Vilė. Tikrovė jai dažnai pinasi su filmų ir sapnų pasauliais. Vaikšto užsisvajojusi, galva 
braukdama per debesis. Nešiojasi ant kupros kartoninį teatrą, sceną be vargo pasistato bet kur. 
Mėgsta ridentis žolėje, išvirsti iš kanojos ir plaukdama ant nugaros žaisti su saulės zuikučiais. 
Kolekcionuoja paveikslėlių knygas ir užrašų knygeles, kuriose vis kažką pasižymi. Domisi 
aštuonkojais, šimtakojais ir visokiais kitokiais sutvėrimais. 



Akvilė Magicdust – iliustratorė ir komiksų kūrėja. Jos piešiniuose gyvena šikšnosparniai, daug tigrų 
bei visokių egzotiškų augalų. Akvilė labai mėgsta važinėti dviračiu po miškus ir skraidyti riedlente 
po skeitparką saulėtom dienom ir, aišku, piešti – knygas, plakatus, ant sienų ir visur, kur įmanoma. 
 
 
 
 

 
Mano anūko istorijos 
Vladas Korsakovas 
 
Visos šios knygos „Mano anūko istorijos“ istorijos yra tikros, o ne išgalvotos. Visos apie tikrą 
berniuką ir kuo tikriausius jo nuotykius. Skaitykite ir džiaukitės. Gal kada nors ir jūs aprašysite savo 
nuostabias istorijas? 
Be to, ši knyga „Mano anūko istorijos“ jums padės perprasti visų laikų didžiausią paslaptį – kodėl 
obuolys nuo obels toli nerieda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


