
 
Berniukas akligatvyje 
Karl Olsberg 
 
Po trilerio „Berniukas baltame kambaryje“, iš karto tapusio bestseleriu, apdovanotu prestižinėmis 
literatūros premijomis, pasirodė nauji Karlo Olsbergo romanai jaunimui: „Mergaitė keistoje šalyje“ 
ir „Berniukas akligatvyje“. Intriguojantis distopinis romanas „Berniukas akligatvyje“ kelia amžinąjį 
žmonijos klausimą – ar galima nugalėti mirtį? Kokiu būdu? Gal įmanomas amžinas gyvenimas 
kompiuteryje? 
Kompiuteriniame žaidime „Team Defence“ Manuelis neįveikiamas. Bet komandos nariai nežino, 
kad jis savo avatarą valdo tik padedant išmaniajam neįgaliojo vežimėliui Marvinui. Manuelis serga 
nepagydoma nervų liga, gyventi jam beliko vos keli mėnesiai. Sužinojus apie daug diskusijų 
keliantį eksperimentą įsižiebia viltis – įmanoma sukurti kompiuterinę vaikino smegenų simuliaciją. 
Tada jo sąmonė toliau gyvuotų kompiuteryje. Tačiau skenuojant smegenys visiškai suardomos... 
„Berniukas akligatvyje“ - tai romanas, kuriame autorius drąsiai kelia klausimus apie žmogiškos 
būties prasmę: ar tikime sielos nemirtingumu? Ar po mirties siela galėtų tęsti egzistenciją kita forma 
ar virtualiajame pasaulyje? Ar moralu rinktis eutanaziją, kai jautiesi patekęs į akligatvį? Kas skiria 
žmogų nuo dirbtinio intelekto? 
Drąsi knyga, kurios ilgai nepamirši! 
 
 
 



 
Mergaitė, pavogusi dramblį 
Nizrana Farook 
 
8–12 m. vaikams. 
„Mergaitė, pavogusi dramblį“ - 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... 
Nizrana Farook gyvena Jungtinėje Karalystėje, tačiau yra kilusi iš Šri Lankos ir šios nuostabios 
šalies vaizdai dažni jos knygose vaikams. „Mergaitė, pavogusi dramblį“ – pirmoji autorės knyga. 
 
 
 
 



 
Po lietaus mus surado Torė 
Jurgita Barišauskienė 
 
„Po lietaus mus surado Torė“ - jaudinantis, šiltas ir ašarą išspaudžiantis pasakojimas apie moterį, 
vyrą ir... šunį, pažadinantį svajones. 
Erika. Gyvena viena su dukrele. Skaudžiai nudegusi nuo santykių, dabar baiminasi pradėti naujus, 
nors širdyje svajoja apie tikrą šeimą. 
Martynas. Po avarijos, pasiglemžusios jo šeimą, nieko nebenori įsileisti į savo viengungišką 
gyvenimą. 
Torė. Baikšti, iš namų išvaryta kalytė laiką leidžia šuniškoje vienatvėje. 
Pavasarį, po keistai budinančio lietaus, benamė keturkojė išdrįsta prisiartinti prie žmonių, o vėliau 
per mistinį atsitiktinumą susieja jų likimus. Tie žmonės – Erika ir Martynas. Erika benamę pramina 
Tore, savo vaikystės šuns vardu, nes šioji itin panaši į jos kadaise turėtą kalytę. Torė tampa moters 
vedle per širdyje užrakintas emocijas, priverčia priimti praeitį ir žengti į šviesesnį gyvenimo etapą. 
Palengva atsiranda norų ir svajonių, ir Visatos norų tenkinimo departamentas ima pildyti net ir tuos 
troškimus, apie kuriuos romano herojai nė neįtarė. 
„Ši istorija tik patvirtina dvi mano seniai žinotas tiesas. Pirmoji – šunys suveda žmones. Sakau iš 
patirties. Antroji, kuria seniai tikiu, – iš šio gyvenimo išėję augintiniai pas šeimininkus grįžta. 
Grįžta kitu pavidalu, jei jaučia, kad jiems reikia pagalbos. Nors ši knyga visai ne apie šunis, be šuns 
šios istorijos nebūtų. Veikiausiai kaip ir daugelio kitų istorijų.“ 
Žurnalistė Skaiva Jasevičiūtė 
 
 
 



 
Neverk, Lėle 
Aldona Žibas, Aldona Bieliauskas 
 
Knyga „Neverk, Lėle“ skirta mokiniams ir visiems, besidomintiems istorija.  
Knygoje „Neverk, Lėle“ pasakojama apie tai, kaip 1941 m. ankstyvą pavasarį tuomet aštuonmetės 
Aldonos Žibas šeima pasitraukė iš sovietų okupuotos Lietuvos pagal SSRS ir Vokietijos Gyventojų 
mainų sutartį. Remiantis šia sutartimi iš Lietuvos išvyko (repatrijavo) daugiau nei 50 tūkst. vietos 
vokiečių, tarp kurių apie 10 tūkst. buvo lietuviai, daugiausia evangelikų liuteronų tikėjimo asmenys. 
Aldonos (Gudaitytės) Žibas tėvas gydytojas Kristupas Gudaitis buvo Lietuvos evangelikų liuteronų 
bažnyčios Konsistorijos prezidentas. Iš pradžių šeima pasitraukė į Lodzę Vokietijos okupuotoje 
Lenkijoje, po to – į Fürstenwalde Vokietijoje šalia Berlyno. Po karo ši šalies dalis tapo Rytų 
Vokietija, ir jausdamasi nesaugiai šeima per Vakarų Berlyną persikėlė į Vakarų Vokietiją, kur kurį 
laiką gyveno karo pabėgėlių stovykloje. Iš ten gavusi leidimą šeima išplaukė į JAV. 
Per visą šią kelionę iš Lietuvos į JAV mergaitę, vėliau paauglę lydėjo lėlė. Jos kartu išgyveno 
pirmąją sovietų okupaciją, kelionę į Lodzę traukiniu, lėktuvų antskrydžius, užklupusį karo frontą, 
išsiskyrimą, susitikimą ir gyvenimą pokario pasaulyje. 
„Neverk, Lėle“ - tai nuostabios draugystės, nugalinčios visus sunkumus, ir naujų namų vilties 
istorija. Per atskiras detales yra perteikiama atitinkama Lietuvos istorijos dalis. Istorija papasakota 
iš lėlės pozicijos. 
Ši istorija anglų kalba autorių Aldonos Žibas ir Aldonos Bieliauskas buvo parašyta dar 1995 m. 
JAV pagal Aldonos Žibas autentiškus išgyvenimus. Inesa Sabaliūnienė istoriją išvertė į lietuvių 
kalbą ir kartu su Aldona Žibas ją detalizavo, papildė ir pritaikė Lietuvos skaitytojui. Knygoje 
panaudotos nuotraukos, dienoraščio ištrauka ir laikraščio iškarpa iš Aldonos Žibas asmeninio 
archyvo. Aušra Jankauskaitė-Conrad (AUSRA) sukūrė iliustracijas. 
 
 
 



 
Meksika Marija. Indėnės Mištekės istorija 
Saulė Paltanavičiūtė 
 
7–10 metų vaikams. 
Marija tau moja, kviečia į svečius ir nori daug papasakoti! 
Marija jaučiasi laimingiausia mergaitė Meksikoje. Kodėl? Nes jos gimtasis miestelis su prinokusių 
mangų ir vandenyno spalvos nameliais nepaprastai gražus. Nes jos močiutės, abuelitos, karštas 
šokoladas – pats skaniausias. Nes su geriausiu draugu Pepe visada smagu. Nes pasakojimai apie 
protėvius indėnus, senoji mištekų kalba – gyvi. Nes pasitreniravusi ji gali tapti drąsiąja princese 
Itaelce! Jei gyveni tokiame spalvingame pasaulio krašte, apsupta gausios šeimos ir draugų, – kaip 
nebūsi laiminga? 
Knygą iliustravo Reda Tomingas. 
 
 
 
 

 
Paspirtukas 
Selemonas Paltanavičius 
 
4-7 metų vaikams. 



Lapiukas norėtų važiuoti paspirtuku kartu su miško draugais, bet jie nenori dalintis. Ko verti tokie 
draugai? 
Lapiukas pats pavėžins draugus ir išmokys juos dalintis. 
 
 
 

 
Laiko skrynia 
Andri Snaer Magnason 
 
Knygos „Laiko skrynia“ veikėjai gyvena neįsivaizduojamai sunkiais laikais. To neleidžia pamiršti 
visais informacijos kanalais be perstojo transliuojama žinia: dabar yra LABAI BLOGAI, o kada bus 
geriau – nežinia. Nenorėdami girdėti blogų naujienų, žmonės užsidaro naujausiuose technologijos 
išradimuose – laiko dėžėse – kad sulauktų geresnių laikų. 
„Laiko skrynioje“ plėtojamos dvi siužeto linijos: į siaubingą dabarties pasaulį įterpiami mitiniai 
pasakojimai, kurie veikėjams turi padėti išsiaiškinti, kas yra blogai dabar ir ką reikia daryti, kad 
pasaulis pasikeistų. 
Knygos „Laiko skrynia“ siunčiama žinia paprasta ir aktuali: jei nespręsite problemų, neprisiimsite 
atsakomybės už savo veiksmus, gyvensite nuolat pasislėpę nuo tikrojo pasaulio – geresni laikai gali 
ir neateiti. Nors pagrindiniai knygos veikėjai yra jaunieji paaugliai, istorija – universali, tinkama ir 
suaugusiesiems (kaip P. Pulmano, Dž. K. Rowling, J. R. R. Tolkieno kūryba). 
 
 
 



 
Čarlis pavirsta viščiuku 
Sam Copeland 
 
8–12 m. vaikams. 
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. 
„Čarlis pavirsta viščiuku“: 
• lavina humoro jausmą; 
• skatina fantaziją ir kūrybingumą; 
• pabrėžia draugystės svarbą; 
• primena, kad reikia su kuo nors pasikalbėti, kai sunku. 
Semas Kauplandas kilęs iš Mančesterio ir šiuo metu gyvena Londone su dviem dvokiančiomis 
katėmis, trimis smirdinčiais vaikais ir viena palyginti skaniai kvepiančia žmona. Jis dirba viščiukų 
užkalbėtoju, keliauja aplink pasaulį ir naudojasi savo unikaliu talentu, kad priviliotų laukinius 
viščiukus. „Čarlis pavirsta viščiuku“ yra jo pirmoji knyga. Rašyti toliau jam uždrausta. 
 
 
 
 



 
Nojus ir banginis 
Benji Davies 
 
"Nojus ir banginis" - tai istorija apie vienišą berniuką, į krantą išmestą banginį ir draugystę, kuri 
visiems laikams pakeis jų gyvenimus. 
 
 

 
Skruzdėliukas Nežiniukas, 3 knyga 
Rasa Dmuchovskienė 
 
„Mano smalsuolis skruzdėliukas Nežiniukas pririnko nuotykių ir trečiajai knygelei. Jis net išdrįso 
panerti po vandeniu ir įsirausti į gilų tunelį. Bet svarbiausia, kad tas nenuorama dabar padeda man 
ne tik supažindinti vaikus su įvairiais gyvūnais, bet ir imasi gamtos apsaugos. Skruzdėliukas 
Nežiniukas sugebėjo išgyventi baisų miško gaisrą, todėl netrukus išsiruoš ir į dar tolimesnę kelionę. 
Jau vos spėju paskui jį, neatsilikit ir jūs.“ 
Rasa Dmuchovskienė 



Ar žinai, kiek vėžys turi kojų? 
O kokį lizdą suka pelė? 
Kas miega žemyn galva? 
Kaip skruzdėlės gesina gaisrą? 
Skruzdėliukas Nežiniukas jau viską sužinojo. Sėsk arčiau, jis mielai viską papasakos ir tau. 
Jeigu tik dabar susipažinai su skruzdėliuku Nežiniuku, tai ieškok šių knygelių ir sužinosi daugybę 
įdomių dalykų apie pievų ir miškų gyvūnus. 
 
 
 
 

 
Kaip Vikingas ginklus iškeitė į pyragus 
Lu Fraser 
 
„Kaip Vikingas ginklus iškeitė į pyragus“ - pašėlusiai linksma paveikslėlių knyga ir miela istorija 
apie tai, kad geriausia – būti savimi. 
Gvildas kitoks nei visi vikingai. Jam nesiseka nei mojuoti kardu, nei nardyti lediniuose ežerų 
vandenyse. Bet vienas dalykas jam tikrai PATINKA... 
Tai – KEPTI PYRAGUS! 
Išaušus Vikingų sporto dienai Gvildui atrodo, kad užgriuvo tikrų tikriausia katastrofa. Ar pomėgis 
kepti pyragus gali IŠGELBĖTI GVILDĄ? 
„Širdį sušildanti istorija!“ 
David Atherton, populiariojo britų televizijos kulinarijos šou „The Great British Bake Off“ 
laimėtojas 
 
 
 



 
Apie banginį, kuris norėjo visko daug 
Rachel Bright, Jim Field 
 
Nors turtai ir slėgė pečius vis labiau, 
Banginis galvojo: jam reikia daugiau.“ 
Banginis Gūbrys diena iš dienos naršo vandenyno platybes, ieškodamas vis gražesnių ir blizgesnių 
grobių. Tačiau, kad ir ką rastų, vis vien jaučiasi nepatenkintas. Gal jo didelei širdžiai reikia visai ne 
daiktų, kad ši imtų dainuoti ir džiaugtis? 
„Apie banginį, kuris norėjo visko daug“ – nauja „Peštukų voveriukų“ ir „Jei būčiau liūtas“ kūrėjų, 
rašytojos Rachel Bright ir iliustratoriaus Jimo Fieldo, knyga apie brangiausius dalykus, slypinčius 
mūsų širdyse. 
 
 
 
 
 

 
Kaip kiškis mokėsi drąsos 
Nicola Kinnear 
 



Kiškiui Leonui trūksta drąsos, o jo draugė Luna tiesiog dievina nuotykius. Luna kviečia Leoną eiti 
kartu į mišką, tačiau Leonas ir vėl mieliau lieka namuose. Luna supyksta ir sušukusi, kad jam reikia 
būti bent šiek tiek drąsesniam, išeina. Nusiminęs kiškis pasiryžta išlįsti iš urvo ir susirasti draugę. 
Ar jis išdrįs apginti Luną nuo didelio ir baisaus vilko? 
Smagi ir įtaigi paveikslėlių knyga, parodanti, kad iš tiesų esame kur kas drąsesni, nei galvojame. 
„Kaip kiškis mokėsi drąsos“ – pasakojimas apie tai, kad esame kur kas drąsesni, nei mums atrodo. 
Šitai ir pati sau turiu vis priminti, kad išdrįsčiau daugiau rizikuoti! Vaikystėje buvau kur kas 
drąsesnė nei dabar, todėl, manau, tiek Leonas, tiek Luna atspindi skirtingas mano pačios savybes. 
Leono pomėgiai labai panašūs į mano. Nepaprastai mėgstu nerti vašeliu, kepti ir išties turiu 
nedidukę kriauklelių ir augalų kolekciją. Mėgstu paplūdimy ieškoti kriauklelių, rankioti įdomiausias 
ir neštis namo. Tačiau taip kruopščiai kaip Leonas kriauklelėmis tikrai nesirūpinu! 
Vaikystėje labai mėgau leisti laiką su gyvūnais ir man tikrai pasisekė – turėjau jų ne vieną. Mano 
šeima suteikė namus galybei šunų, kačių, jūrų kiaulyčių, smiltpelių ir triušių. Mano knygelių 
iliustracijose visad atsiranda kokių nors gyvūnėlių, todėl nieko keisto, kad nusprendžiau parašyti 
knygą vien apie juos. 
Šiuo metu dirbu iš namų Kente, pro langą stebėdama pastatus ir sodus. Kartais man kompaniją 
palaikyti mėgsta mano katė Tilė! Iliustracijas knygelei „Kaip kiškis mokėsi drąsos“ piešiau 
„Promarker“ tušinukais ir spalvinimo pieštukais, skenavau ir patobulinau programa „Photoshop“. 
Mano piešimo procesas aiškiai atsiskleidžia scenoje su vilku. Skiriu daug laiko pačiam eskizui, 
kompozicijai, veikėjo charakteriui sukurti ir iliustracijos pojūčiui, o tada pereinu prie kito žingsnio: 
spalvinimo. Man nepaprastai patinka piešiant atskleisti veikėjų charakterius. Dažnai pasidarau 
iliustracijos spalvų paletę, kad suprasčiau, kokios spalvos tinka geriausiai. Tai padeda piešiant 
galutinį iliustracijos variantą išvengti klaidų! 
Tikiuosi, jog mano pasakojimas primins vaikams, kad jie gali būti kur kas drąsesni, nei mano esą, ir 
padės linksmai nusiteikus stoti į kovą su baimėmis." 
Autorė Nicola Kinnear apie knygos sukūrimą 
 
] 
 

 
Skiemenuotos pasakos 2. Kaip senelis ir senutė ropę rovė. Išdidūs baravykai. Laimingas žmogus 
 



Atnaujintoje antroje paveikslėlių knygelių serijos SKIE-ME-NUO-TOS PA-SA-KOS dalyje rasite 
tris gerai žinomas, pamokančias pasakaites: „Kaip senelis ir senutė ropę rovė“, „Išdidūs baravykai“ 
ir naująją „Laimingas žmogus“. 
Skaitydami linksmai atgijusias istorijas darbštuoliams seneliams padėsite išrauti ropę, gal rasite 
miške pasislėpusius baravykus, o drauge su liūdesio liga susirgusiu karaliumi ieškosite laimės – gal 
surasite? 
Knyga skirta besimokantiems skaityti 4-7 metų vaikams. Tekstas knygelėje su-skie-me-nuo-tas, o 
žodžio dalis, kurią reikia kirčiuoti, paryškinta, kad jaunasis skaitytojas galėtų lengvai skaityti pats. 
 
 
 
 
 

 
Ajerų kisielius, arba varnos, varvekliai, varanai ir varlės 
Dainius Gintalas 
 
Ši knyga „Ajerų kisielius arba varnos, varvekliai, varanai ir varlės“ – tai intriguojanti staigmena 
peozijos gerbėjams! Joje nerasite tradicinių rimuotų ketureilių, kurie paprastai rašomi vaikams. Čia 
žodžiai žaismingai liejasi tai džiazo, tai repo ritmu. 
Poeto Dainiaus GIntalo sukurtame pasaulyje gyvena įdomūs personažai: varnos, varvekliai, varanai 
ir varlės. Juos visus vienija ne tik primasis skiemuo var, bet ir siekis suprasti vieniems kitus 
susikalbėti. Pagaliau susidraugauti jiems padeda ajerų kisielius. 
 
 



 
Gaidys raudonskiauterys 
Perec Markiš 
 
Kartą gyveno išdidi bei pasipūtusi povelė ir ne mažiau išdidus gaidys raudonskiauterys. Povelė 
puošėsi karoliais ir svajojo ištekėti už karaliaus, o gaidys kedeno savo dailią skiauterę ir troško vesti 
povelę bei karaliauti pasaulyje. 
Bet pasaka nebūtų tokia įdomi, jei visi veikėjų norai išsyk išsipildytų. Nebūtų ji tokia įdomi ir tada, 
jei svajonių nesujauktų ragana – vienaakė senė raupsuotu veidu. 
Gaidys, norėdamas įrodyti, kad yra šauniausias iš visų, leidžiasi į kelią. Pavojai tyko kiekviename 
žingsnyje. Kas nutiks raudonskiauterio bendražygiams šikšnosparniukui ir striukam kalakutui? Ką 
jiems išburs visažinis miškinis? O ko gi taip graudžiai kūkčioja dailioji povelė? 
Viens, du, trys, skaitytojau, giliai įkvėpk ir nerk į šiurpią pasaką „Gaidys raudonskiauterys“! 
Perec Markiš (1895 – 1952) – žydų rašytojas, rašė jidiš kalba. Gimė Polonėje (Ukrainoje). Nuo 
1921 m. gyveno Varšuvoje, Berlyne, Paryžiuje, Londone. Paryžiuje su poetais M. Ravičiumi ir U. 
C. Grinbergu išleido ekspresionistinį almanachą „Chaliastre” (1922, 1924). Nuo 1926-ųjų gyveno 
Maskvoje. Rašytojas buvo žydų antinacinio komiteto narys. Išleido eilėraščių rinkinių, poemų. 
Eiliuota pasaka vaikams „Gaidys raudonskiauterys” (Der Galaganer hon/ ןאה רענאגאלאג רעד  ) išleista 
1922 m. 
 
 
 

 
Liežuviukas Šaunuoliukas 



Mani Leib 
 
Ar gali būti kas blogiau už žiemą be snaigių ir speigų? Kaip tik tokia nyki žiema ištinka pasaulį. 
Žmonės skęsta purve, tamsoje, žemė pažliugusi, vietoj sniego – tik pilkas lietus. Kodėl taip nutiko ir 
ką daryti? Ar yra žmogus, kuris visus išgelbėtų? Yra! Tai – berniukas Liežuviukas, Liežuviukas 
Šaunuoliukas, tikras drąsuolis. 
Ši eiliuota pasaka „Liežuviukas Šaunuoliukas“– apie berniuką, kuris, įveikęs išbandymus, 
nepabūgęs išsitepti purve, gauna stebuklingą dovaną. 
Kai žemėje snigs, žinokite, jog tai Liežuviukas, skriedamas dangumi, barsto snaiges. 
 
 
 

 
Kiškutis Mikutis ir geležinis kirminas 
 
Knygelėje rasite tris linksmas pasakėles apie tai, kaip kiškutis Mikutis susipažįsta su namų aplinka, 
išmoksta deramo elgesio, liūdi ir džiaugiasi, sapnuoja ir myli, pažįsta spalvas. Šioje knygelėje 
sužinosite, kas Mikučio namuose nutiko trečiadienį. 
Trečiadienio knygelėje – linksmos pasakėlės apie tai, kaip kiškutis Mikutis sužinojo, kas yra 
traukinys, suprato, jog ir bloga diena baigiasi gerai, ir išmoko pažinti juodą spalvą. Klausydamasis 
šių pasakėlių mažylis geriau suvoks supantį pasaulį, savo jausmus ir spalvas. 
 
 
 
 



 
 
Žirafa netelpa į lapą 
Raimondas Jurgaitis 
 
Linksma istorija apie žirafą, kuri vis neįstengė tilpt į knygos lapą. 
Bet išmintingas patarimas jai padėjo ir ji į knygą tilpt sugebėjo. 
 
 


