
Bembis. - [2017]. - [10] p. UDK: 821-93-3. 

 

Visame pasaulyje įvairiomis kalbomis apie stirniuką Bembį skaito ne tik vaikai, bet ir suaugusieji – 

seniai atitolę nuo laimingų vaikystės dienų. Drauge su Bembiu skaitytojai patenka į šviesų vaikystės 

pasaulį, kai pirmą sykį suvoki – čia tavo bičiuliai, čia tavo namai, kai pradedi suprasti, jog dienų 

būna ir saulėtų, ir liūdnų – visokių. 

 

Boldų šeimynėlė / Julian Clary. - 2017. - 268, [4] p. UDK: 821.111-93-312.9. 

 

Boldų šeima gyvena niekuo neišsiskiriančioje priemiesčio gatvėje, įprastame name, turinčiame 

bendrą sieną su kitu namu... Bet tai toli gražu ne įprasta šeimynėlė... 

Ponia Bold iš kiaušinių dėžučių ir vištų kauliukų kuria neįprastas skrybėlaites. 

Ponas Boldas rašo pokštus, dedamus į kalėdinius žaisliukus, ir labai mėgsta raustis kaimynų šiukšlių 

konteineriuose. 

Bobis – tikras šelmis, nenuilsdamas laksto ir graužia stalo kojas. 

Betė mėgsta vaikytis brolį, o kvatojasi taip, kad juoku užkrečia visus. 

Taip, šeimynėlė tikrai nepaprasta. 

Ar jums jau pavyko įminti jos paslaptį? 

 

Bučinys Niujorke / Catherine Rider. - 2017. - 221, [3] p. UDK: 821.111(73)-93-31. 

 

Kūčių diena Niujorko oro uoste. 

Šarlotė, abiturientė iš Didžiosios Britanijos, laukia nesulaukia skrydžio namo po prasčiausio savo 

gyvenime semestro. Entonis, niujorkietis, laukia grįžtančios savo merginos, kurios nematė tris 

mėnesius. Šarlotę neseniai paliko vaikinas, o Entonį jo mergina tuoj paliks čia, vidury šventiškai 

nusiteikusios minios. Šarlotės skrydį namo atšaukė dėl pūgos, o Entonis negali nė pagalvoti apie 

grįžimą namo, nes turėjo švęsti su drauge. Todėl šį vakarą jiedu mėgins išgydyti sudužusias širdis... 

kartu. 

Ši nuostabi istorija patiks visiems, kuriuos užburia romantiškai tarp dangoraižių sūkuriuojančios 

snaigės ir kurie bent kartą susimąstė, ar tikra meilė kartais nelaukia jų prie oro uosto bilietų kasos? 

 

Cirko paslaptis / Martin Widmark. - 2017. - 62, [2] p. -  (Sekliai Lasis ir Maja) UDK: 821.113.6-93-31. 

 

Šalia Valebio miestelio įsikuria cirkas, tačiau linksma ne visiems. Pasirodymų metu siautėja vagis! 

Kas tai galėtų būti? Koks nors vietinis vagišius? O gal vienas iš cirko darbuotojų? Padedami policijos 

viršininko Lasis ir Maja nieko nelaukdami kimba į darbą. 

 

Dinozaurų Kalėdos / Jerry Pallotta, Howard McWilliam. - 2017. - [32] p. UDK: 821.111(73)-93-3. 

 

Visi žino, kad Kalėdų Senelio roges traukia elniai. Tačiau ar kada susimąstei, kas jas traukė, kai 

Kalėdų Senelis elnių dar neturėjo? 



Ši linksma ir magiška istorija – apie priešistorinius Kalėdų Senelio padėjėjus! 

 

Eilėraščiai iš namų / Violeta Palčinskaitė. - 2017. - 45, [3] p. UDK: 821.172-93-1. 

 

Po dešimties metų tylos poetė Violeta Palčinskaitė grįžta su nauja poezijos knyga vaikams 

„Eilėraščiai iš namų“. Su jos eilėmis užaugo ne viena skaitytojų karta. Eilėraščiai iš namų“ – 

naujausių eilėraščių vaikams knyga. Bene žinomiausia vaikų poetė kalba, kaip visada, ne 

pamokomu, o širdies balsu.12 naujų kūrinių –„Nesipykim“, „Žaidžiam mamą ir tėtę“, „Kryžiažodis“, 

„Agava“, „Senas senas albumėlis“, „Išmanusis telefonas“, „Manekenai maištauja“, „Išsiblaškėliai“, 

„Sudužo puodelis“, „Namai išeina iš namų“, „Vėjas Vilniuje“, „Pelėdos knygynas“ – sužavės ir 

mažuosius, ir jų tėvelius. 

„Eilėraščius iš namų“ iliustravo Irena Daukšaitė-Guobienė – viena žymiausių lietuvių grafikių, 

aktyviai kuriančių nuo XX a. septintojo dešimtmečio. Vienas svarbiausių jos kūrinių bruožų – 

užkoduota simbolių ir emocijų raiška, perteikiama abstrahuotomis formomis, improvizacijos laisvė 

ir gebėjimas džiaugtis atsitiktinumais. Ši improvizacijos laisvė aiškiai regima ir dailininkės 

kuriamose vaikiškų knygų iliustracijose, už kurias ji yra pelniusi daugybę apdovanojimų Lietuvoje ir 

tarptautinėse parodose. Jos iliustracijos visuomet kuria papildomas prasmes, jos ne tiesmukai 

atkartoja tekstą, bet siekia sudominti mažąjį skaitytoją, praplėsdamos teksto suvokimo lauką 

vaizdais. Šiltos, mielos ir profesionalios iliustracijos V.Palčinskaitės knygai – atradimų skrynelė 

mažiesiems skaitytojams. 

 

Fenikso liepsna / Claire Taylor-Smith. - 2017. - 153, [2] p. UDK: 821.111-93-34. 

 

Kartą mergaitė, vardu Harietė, paklausė savo mamos: o kas gydo magiškas būtybes, 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. 

Greičiau ženk į Pasakėniją, jei joje dar nesilankei. Jei lankeisi – sveika sugrįžusi. 

Ten vėl sutiksi mažąją Hetę Bi, ji kaip tik ir rūpinasi undinėmis, fėjomis ir drakonais – visais, kuriems 

kenkia kipšų karalius Karigeidis. Tačiau šįkart klastingasis karalius pasielgė ypač nedorai. Jis iš 

feniksės pagrobė pačią svarbiausią galią – atgimimo galią! Hetei teks stoti į lemiamą kovą, bet 

šįkart jai padės ir geriausia draugė Kloja. Ar pavyks mergaitėms nugalėti Karigeidį? 

Jei myli gyvūnus, mėgsti nuotykius ir svajoji apie stebuklingą šalį, kurioje gali būti reikalinga, – 

keliauk į pasakiškų būtybių pasaulį kartu su Hete! „Fenikso liepsna“ – jau šeštoji knyga apie Hetę 

Bi! 

 

Fėja / [parašė Hannah Cather]. - [2017]. - [10] p. UDK: 82-93. 

 

Ilgų kojų istorija / Virginijus Malčius. - 2017. - 32, [4] p. UDK: 821.172-93-3. 

 

Anupras Smilgis kilęs iš garsios Smilgių giminės, turinčios keistą išskirtinį bruožą – kojas. „Kas su 

jomis ne taip?“ – paklausite jūs. Ilgis. Ir ką gi veikti turint tokias baisiai ilgas kojas? 



Šmaikšti rašytojo ir dailininko Virginijaus Malčiaus knyga apie berniuką Anuprą, kurio svajonėms 

išsipildyti trukdo ilgosios kojos... Tačiau išeitis yra! 

Tai jau antroji rašytojo ir dailininko Virginijaus Malčiaus knygelė vaikams. 

 

Kačiukas miaukia miau / [iš ispanų kalbos vertė Jūratė Žižytė]. - [2017]. - [10] p. UDK: 821-93. 

 

Ši miela knygelė skiriama jūsų mažyliui. Jam tikrai patinka dailios kačiukų iliustracijos ir pradžiugins 

iš knygelės sklindantis miaukimas. Linkime smagaus vartymo! 

 

Kaip šuo ir banginis išgelbėjo Vilnių / Evelina Daciūtė, Diana Molytė. - [2017]. - 32, [2] p. UDK: 

821.172-93-1. 

 

Kartą Vilniuje gyveno šuo ir banginis. Vieną dieną draugai nusprendė aplankyti Kauną ir jo 

gyventojus. Beplaukiant juos pasiekia žinia, kad gimtąjį miestą užpuolė grėsmingos krevetės. Viską 

metę draugai skuba namo, kad apgintų nuo užpuolikių tai, kas jiems brangu. 

Ši eiliuota istorija ypatinga dar ir tuo, kad yra interaktyvi: pagal instrukciją atsisiuntus programėlę, 

telefono ar planšetės ekrane personažai atgyja. Tad šį pasakojimą galima ne tik skaityti, bet ir 

žiūrėti kaip animacinį filmuką! 

„Kaip šuo ir banginis išgelbėjo Vilnių“ – septintoji vaikų rašytojos Evelinos Daciūtės knyga. 

Mažieji skaitytojai jau yra pamėgę „Meškių istorijų“ personažus, didelio susidomėjimo sulaukė 

ir kitos rašytojos knygos – „Drambliai ėjo į svečius“ ir „Laimė yra lapė“. Neįprasta istorijos 

sukūrimo vieta: ji buvo pradėta rašyti Kinijoje, o baigta Kambodžoje. Iliustravusiai šį spaudinį 

Dianai Molytei, kuri sukūrė ir knygos animaciją, ši knyga debiutinė. 

 

Kakės Makės dėlionių knyga / [iliustracijų autorė Lina Žutautė]. - [2017]. - [12] p. UDK: 821.172-

93-1. 

 

Kakės Makės dėlionių knyga – puiki dovana mažiesiems! 

Detales nesunku išardyti ir vėl sudėlioti. 

Spalvoti langučiai, kišenė plati – 

tas kelnes jau pažįsta maži ir dideli. 

O jei dar negirdėjai, ir nieks tau nepasakė, 

Šių kelnių atradėja – linksmuolė Kakė Makė.  

 

Kakės Makės telefonas / [Lina Žutautė]. - [2017]. - [12] p. UDK: 821.172-93-3. 

 

Trrr! Trrr! Trrr! Trrr! Tai Kakė Makė skambina ir kviečia visus į šaunų vakarėlį. 

Prisijunk ir tu – skambinti smagu! 

 

Kalėdozauras / Tom Fletcher. - 2017. - 316, [4] p. UDK: 821.111-93-312.9. 

 



Niekas neabejoja, kad Šiaurės ašigalyje gyvena Kalėdų Senelis ir jo pagalbininkai elfai. Dovanas 

išvežioja skraidančiomis rogėmis, kurias traukia šiaurės elniai. Juk taip rašo knygose, o knygos 

nemeluoja. Ši knyga irgi nemeluoja, nes joje elfai per Kalėdas paruošia ir išdalina dovanas visiems 

vaikams... bet tik geriems! 

Viljamas Trandlis – geras vaikas. Ir jis labai mėgsta dinozaurus. Kaži, jei jis Kalėdų Seneliui parašys 

laišką ir paprašys dovanų dinozauro... kas nutiks?! 

Tomas Flečeris (g. 1985 m.) yra anglų dainininkas, dainų kūrėjas, grojantis gitara ir rašantis 

vaikams. Jo knygoje „Kalėdozauras“ žaismingai pasakojama ne tik apie Kalėdų Senelį, bet ir apie 

tai, kaip svarbu tikėti stebuklais ir draugyste. 

 

Karaliaus narvas / Victoria Aveyard. - 2017. - 517, [2] p. UDK: 821.111(73)-93-31. 

 

Kas rodys maištininkams kelią, užgesus žaibų mergaitės kibirkštims? 

Mara Barou – kalinė, bejėgė be savo žaibų ir kenčianti nuo praeityje pridarytų klaidų. Ji gyva tik per 

klastingojo išdaviko, kurį kažkada mylėjo, Maveno malonę. Šiandien jis karalius ir toliau sėkmingai 

įgyvendina mirusios motinos siekius – kontroliuoti tautą ir savo kalinę. 

Tačiau Raudonieji maištininkai ilgiau neketina tūnoti šešėlyje. Neapykanta auga, kariai mokomi, 

kariuomenė plečiasi ir stiprėja. Jie rengiasi karui. Ištremtasis princas Kalas, teisėtas sosto įpėdinis, 

pasiruošęs padaryti viską, kad susigrąžintų savo mylimąją. 

Menka kibirkštis sukels milžiniškus gaisrus, vienas kraujo lašas sukels baisiausias žudynes, 

raudonas ir sidabrinis kraujas susilies į vieną ugnies upę ir nebeliks nieko, kas gali ją užgesinti... 

 

Ledo šalis / [iš lenkų k. vertė Žana Kairienė]. - [2017]. - [10] p. UDK: 821-93-3. 

 

Kurk savus modelius ir šauniai praleisk laiką su veikėjais ir Ledo šalies! Žaisk kartu su Elza ir Ana. 

 

Legenda / Marie Lu. - 2017. - 269, [2] p. UDK: 821.111(73)-93-312.9. 

 

2130-ieji Didžioji Amerikos Respublika kariauja su Kolonijomis. Visuomenė suskaldyta: kiekvienas 

15-metis laiko Egzaminą, kuris atsijoja gerus genus nuo blogų – perspektyvius piliečius nuo niekam 

nereikalingų. Nereikalingųjų rajonuose siaučia maras- ir jau ne pirmą kartą... 

Džunė vienintelė šalyje gavo maksimalų Egzamino įvertinimą. Ji protinga, vikri, graži ir šerlokiškai 

pastabi. Jos laukia šviesi ateitis valdžioje. 

Dėjus gyvena slapstydamasis. Jis neduoda ramybės valdžiai, rizikuoja gyvybe, kad pavogtų vaistų 

jaunėliui broliui ir rūpinasi bename našlaite. 

Kai Džunė gaus užduotį surasti brolio žudiką, du pasakojimai susilies į vieną. Priešininkams teks ne 

tik susigaudyti savo jausmuose, bet ir atskleisti tamsias valstybės paslaptis. 

„Legenda“ – pirmoji įspūdingos postapokaliptinės trilogijos, įkvėptos V.Hugo „Vargdienių“, dalis. 

 

Mergaitė, kuri išgelbėjo Kalėdas / Matt Haig. - 2017. - 340, [2] p. UDK: 821.111-93-3. 

 



Ar žinai, kaip veikia magija, kuri skraidina šiaurės elnią dangumi? Magija, kuri padeda Tėtušiui 

Kalėdai per vieną naktį apkeliauti visą pasaulį? Pasirodo, viską daro viltis. Be jos nebūtų magijos ir 

Tėtušis Kalėda negalėtų aplankyti visų pasaulio vaikų. 

O iš kur atsiranda magija? Ją sukuria vaikai! Kiekvienas, kas tiki Tėtušiu Kalėda, ją kuria! 

Deja, taip buvo ne visada. Kai patį pirmą kartą Tėtušis Kalėda nusprendė nuskristi pas vaikus, 

magijos neužteko, nes labai mažai kas juo tikėjo – tik viena mergaitė iš Londono. Aštuonmetė 

Amelija Višart. Tik jos dėka atėjo Kalėdos! Bet paskui Ameliją užgriuvo nelaimės: mirė jos mama, o 

ji pati buvo jėga apgyvendinta bjauraus ir savanaudžio pono Šliužo prieglaudoje. Viskas, ką ji turėjo 

– tik katinas. Viskas, ko ji norėjo – ištrūkti iš tos baisios prieglaudos. Išgelbėti ją galėjo tik 

stebuklas... arba Tėtušis Kalėda. Amelijos liūdesys kasdien vis didėjo, ir magija blėso... 

O be magijos Tėtušis Kalėda negalėjo keliauti. Reikėjo skubiai rasti Ameliją. Ir Tėtušis Kalėda leidosi 

jos ieškoti. Kad visi pasaulio vaikai vėl galėtų džiaugtis Kalėdomis, Amelija privalėjo patikėti 

stebuklais... Ir paslapčių kupina kelionė per Londoną prasidėjo! Ieškoti Kalėdų padėjo elfai, net 

karalienė Viktorija ir Čarlzas Dikensas. Ar pavyks Tėtušiui Kalėdai rasti Ameliją ir susigrąžinti 

magiją? 

Padėk jiems, ir Kalėdos sugrįš! 

 

Mėgintuvėlis ir deimanto vagystė / Renata Česūnienė, Laurynas Česūnas. - 2017. - 71, [1] p. UDK: 

821.172-93-3. 

 

Mėgintuvėliui ir jo kolegoms mokslininkams patikėta svarbi užduotis – nugabenti sukurtą deimantą 

į Kauno laboratoriją. Tačiau kelionėje atsitiko baisus dalykas! DEIMANTAS DINGO! Ar jis iškrito? O 

gal piktadariai pavogė? Į pagalbą ištirti šio įvykio atskubėjo Kolbutė. 

Atversk šią knygą ir kartu su Kolbute bei mokslininkais ištirk šį paslaptingą įvykį. Tapk tikru 

detektyvu! 

Taip pat... 

Sužinok, kaip matuojami brangakmeniai, kas yra briliantas, kuo ypatingi pirštų atspaudai. 

Išmok paslėpti monetą stiklinėje, išsaugoti pirštų atspaudus, rašyti slaptu kodu ir kitų gudrybių. 

 

Murkė / Tina Nolan. - 2017. - 122, [5] p. UDK: 821.111-93-31. 

 

Paliktas... pasiklydęs?.. 

Nepaprastojoje gyvūnų prieglaudoje visi ras namus! 

Eva ir Karlas gyvena kartu su tėvais jų įkurtoje gyvūnų prieglaudoje ir žino, kad pasaulis nėra 

tobulas. Kiekvieną dieną atvyksta naujas nelaimėlis, kuriam reikia pagalbos. 

Sutikusi Džulę ir Džeiką Šenonus, Eva įsitikinusi, kad jie yra nuostabūs Murkės, – meilios 

juodmargės katytės, kurią ji išgelbėjo iš apleistos sodybos, – naujieji šeimininkai. Tačiau Murkei 

išvykus į naujus namus, Eva ima įtarti, kad kažkas negerai, ir katytė vėl gali atsidurti siaubingame 

pavojuje... 

 

Neišduosiu tavęs / Neringa Vaitkutė. - 2017. - 125, [3] p. UDK: 821.172-93-31. 



 

Žaislinis šuo Pyplys buvo geriausias Gustės draugas. Kiekvienas vaikas žino, kad draugas yra tas, su 

kuriuo patiri nuotykių, ir nesvarbu, ar gyvas jis, ar pliušinis. Suaugę to nesupranta. Augustės mama 

taip pat nesuprato ir išmetė Pyplį į šiukšlyną. Ji nė nenutuokė, ką mergaitė pasiryžusi padaryti dėl 

savo mylimiausio žaislo. „Neišduosiu tavęs“ – tai naujas skaitytojams gerai žinomos rašytojos 

Neringos Vaitkutės kūrinys. (Anksčiau išleistos jos trilogijos „Vaivorykščių arkos“ ir „Tamsos 

nešėjai“.) Knygą iliustravo pripažinta ir apdovanojimus pelniusi dailininkė Marija Smirnovaitė. 

 

Nepamirškite Tigrio! / Michael Rosen. - 2017. - 94, [2] p. UDK: 821.111(73)-93-31. 

 

Ponas ir ponia Skubiai nuolat skuba. 

Jie niekada NESUSTOJA! 

Ir dėl to ponai Skubiai pamiršta labai svarbius dalykus: pavalgyti... apsipirkti... nuvesti savo sūnų 

Simą į mokyklą! 

Laimei, katinas Tigris yra šalia, jis pasirengęs priminti visa tai šeimininkams. 

Bet ar kas prisimins paduoti Tigriui vakarienę? 

 

Nepaprastieji ir blogį lemianti moneta / Jennifer Bell. - 2017. - 300, [3] p. UDK: 821.111-93-312.9. 

 

Aivė Žvirblė ir jos vyresnėlis brolis Sebas patenka į nepaprastą pasaulį. Sveiki atvykę į Landinorą – 

slaptą požemių miestą, kur daiktai turi nepaprastų galių. Nepaprastieji varpai mielai pasako kelią, 

nepaprastosios adatos tarnauja kaip stebėjimo kameros, o nepaprastieji diržai padės, jei prireiks 

staigiai sprukti, o sprukti teks, nes iš šešėlių žengia nedorėlių gauja. 

Laiko nedaug, o gatvėmis slampinėja užpulti tykančios pabaisos, todėl Aivė skuba surasti didžiausią 

nepaprastąjį lobį ir atskleisti šeimos paslaptį. 

Rašytoja Jennifer Bell pristato stebuklų bei keistenybių kupiną pasaulį. 

 

Neša tulpę pelikanas / sudarė Palmira Mikėnaitė. - 2017. - 98, [6] p. UDK: 821.172-93-1. 

 

Šioje rinktinėje – eilėraščiai vaikams. O skaitydami juos rasite ir paslaptingą tikrą draugę – Poeziją. 

Su ja augdami patirsite svaigiausių nuotykių, geriau pažinsite save ir mūsų nuostabų pasaulį. Ir ji 

ištikimai lydės jus visą gyvenimą. 

Yra čia ir staigmenų – šalia ne vienos kartos skaitytojų pamėgtų eilėraščių rasite ir tokių, kurie 

pirmą kartą išdrįso išlįsti iš poetų stalčių. 

Tikimės, kad pamilsite ir juos! 

Kaip juos visus jau pamilo smagias iliustracijas nupaišęs dailininkas Rimantas Rolia. 

 

Pasakos apie gyvūnus / [iš anglų kalbos vertė Dalia Baltrušaitienė]. - [2017]. - 48 p. UDK: 821-93-

34. 

 

Pažymėtieji / Veronica Roth. - 2017. - 439, [1] p. UDK: 821.111(73)-93-31. 



Išlikimas svarbiau už garbę. 

„Divergentės“ autorė Veronica Roth. 

Galaktikoje, kurioje dominuoja smurtas ir kerštas, kiekvienas turi likimo dovaną – antgamtinę jėgą, 

lemiančią jo ateitį. Bet kai kurios dovanos yra mirtinos... 

SAIRA yra žiauraus šotetų krašte viešpataujančio tirono sesuo. Sairos dovana ne tik kelia jai 

skausmą, bet ir suteikia galios, kurią jos brolis išnaudoja kankindamas savo priešus. Tačiau Saira 

yra kur kas daugiau nei įrankis negailestingo valdovo rankose – ji ištverminga, nuovoki ir 

protingesnė, nei galvoja brolis. 

AKOSAS yra ūkininko ir orakulės sūnus iš taikios ledo planetos. Svarbiausia kilniaširdžiam vaikinui – 

atsidavimas ir ištikimybė šeimai. Nors Akosą sergi neįprastos energijos dovana, ji neapsaugo jo ir 

brolio nuo patekimo į priešų šotetų rankas. Akosas bet kokia kaina stengiasi išgelbėti savo brolį ir 

pabėgti iš pavojingo pasaulio, kuriame susiduria su Saira. 

Nesantaika tarp Akoso bei Sairos šalių ir šeimų atrodo nenugalima. Tačiau jaunuolių priešiški 

santykiai vis labiau virsta šiltais jausmais... Jiedu turi pasirinkti – padėti vienas kitam ar sunaikinti 

vienas kitą… 

Sukrečianti draugystės, meilės ir neapykantos istorija. 

 

Peliūnės vasara / Rūta Dzin. - 2017. - 20, [4] p. UDK: 821.172-93-3. 

 

Peliūnėlis kūlvirsčia neria į spalvingą miško pasaulį. Reikia tiek daug patirti, užuosti, paragauti! Kai 

kada teks ir išsigąsti. O paskui taip jauku nurimti mamos peliūnės glėbyje. Ši vasara – pati 

įsimintiniausia jųdviejų gyvenime. 

Kiekvieną istoriją papildo kompozitoriaus Sigito Mickio kurtos, o Nedos Malūnevičiūtės įdainuotos 

melodijos, kurias išgirsti padės išmanioji programėlė „Peliūnės dainelės“. 

 

Ratai. - [2017]. - [10] p. UDK: 821-93-3. 

 

Knygoje "Ratai. Knyga pagal filmą" susipažinkite su Žaibu Makvinu - lenktyniniu automobiliu. Jis 

trokšta tik vieno dalyko - laimėti lenktynes. Bet viskas pasikeičia, kai vieną kartą Žaibas patenka į 

mažą Radiatoriškių miestelį. Štai tada jis ir sužino, kad gyvenime yra daug svarbesnių dalykų negu 

lenktynės. 

 

Raudonasis gaisrinis automobilis / [iš anglų kalbos vertė Odeta Venckienė]. - [2017]. - [10] p. UDK: 

821-93-3. 

 

Ny Ny! Ny Ny! 

Prisijunk prie raudonojo gaisrinio automobilio, kuris skuba į gaisro vietą. 

Garso mygtukas, kurį labai patinka spaudyti mažiesiems, pavers pasakėlės skaitymą triukšmingu 

žaidimu. 

 

Rudalius / Håkon Øvreås. - [2017]. - 130, [6] p. UDK: 821.113.5-93-31. 



 

Dieną Dalius yra Dalius, bet naktį jis virsta Rudaliumi: superherojumi, kuris nieko nebijo. Su 

teptuku ir rudais dažais Rudalius tyliai sėlina iš namų. Ir juk ne Daliaus bėda, kad Rudalius dažo 

dičkių berniukų dviračius per superherojų valandas? 

Knyga apie draugystę, drąsą ir apie atkirtį. 

 

Smalsi katytė / Holly Webb. - 2017. - 124, [1] p. UDK: 821.111-93-31. 

 

Pradėjusi eiti į mokyklą, Amber labai nerimauja dėl savo katytės Runcės. Jai patinka tyrinėti, o 

išmokusi užlipti ant tvoros ir atėjusi į priekinį sodą, ji gali lengvai pakliūti į bėdą. 

Vieną dieną Runcė pastebi statybininko autobusiuką atviromis durimis ir įšoka į jį. Katytei nespėjus 

pasižvalgyti, durys užsitrenkia ir autobusiukas išvažiuoja. Pagaliau Runcė ištrūksta, bet neturi 

supratimo, kaip grįžti namo. Ar jai pavyks rasti kelią pas Amber? 

 

Stebuklas / R.J. Palacio. - 2017. - 341, [1] p. UDK: 821.111(73)-93-31. 

 

Pagal šią knygą sukurtas kino filmas „Stebuklas“ (2017). 

Štai ką aš manau: vienintelė priežastis, dėl kurios nesu normalus, yra tai, kad niekas manęs nelaiko 

normaliu. 

Manau, vienintelis žmogus pasaulyje, kuris supranta, kad esu toks kaip visi, – aš pats. 

Beje, aš vardu Ogastas. Nepasakosiu, kaip atrodau. Kad ir ką manytumėt, tikriausiai yra daug 

baisiau. 

Dešimtmetis Ogastas Pulmanas niekuo nesiskiria nuo savo bendraamžių. Ir visgi jis yra kitoks negu 

visi. Todėl Ogastas niekada nelankė mokyklos. Bet į penktąją klasę jis turės eiti tikroje mokykloje. 

Ogastas žino, kad dauguma vaikų jį įskaudina netyčia, todėl galvoja – visiems bus geriau, jei 

mokykloje jis laikysis atokiau nuo naujųjų bendraklasių ir pasistengs per daug nekristi į akis. Bet ar 

tai įmanoma, kai taip nori susirasti draugų ir esi toks draugiškas, drąsus, sumanus, geraširdis ir 

linksmas kaip Ogastas? 

Šią šiltą, išmintingą ir sąmojingą R. J. Palacio knygą skaitytojai dažnai pavadina stebuklu. Rašytojai 

ir Ogastui pavyko įrodyti – kai labai nori, gali pasiekti didelių pergalių. Net jei esi vaikas su kitokiu 

nei visų veidu. 

„Aš ką tik baigiau skaityti „Stebuklą“. Šitą knygą labai 

rekomenduoju visiems savo draugams. Ji privertė mane pasijusti 

laimingą ir padėjo suprasti, kaip svarbu būti geram.“ 

Joshas Hartiganas, 12 metų. 

 

Šeštadienį, aštuntą valandą / Rebeka Una. - 2017. - 394, [2] p. UDK: 821.172-93-31. 

 

Ala – perspektyvi gimnazistė. Debatų varžybose ji narsiai sprendžia pasaulio problemas. 

Laisvalaikiu prižiūri kaimynės vaiką Jorį, lanko vienišas senutes, draugauja su vis giliau į Alzhaimerį 

grimztančia Zolda... Ala padeda visiems, kam reikia jos pagalbos. Jos autoritetai ‒ Motina Teresė ir 



kunigas Janas. Geriausi draugai ‒ Mona ir Arvis, taip pat pavyzdingi intelektualai. Dar – profkėj 

besimokanti, iš namų pabėgusi Gintė, vis susidedanti su zonoje sėdėjusiais vyrukais, ir 

arogantiškasis Markas, kandžiomis replikomis keliantis Alai įsiūtį. 

Tačiau tikrovė dažnai būna kitokia nei atrodo. Kokie vaiduokliai slepiasi herojų spintose? Ar trijulė 

tokia pavyzdinga, kokia dedasi? Kodėl taip norisi pagerinti save, perrašyti savo istoriją? Ir 

svarbiausias klausimas: ar būdamas sužeistas, gali išgelbėti kitą? 

Rebeka Una – knygų vaikams ir paaugliams autorė, anglų kalbos mokytoja. Rašytojos debiutinė 

knyga „Atjunk“ (2015 m.) pelnė dvi premijas – Prano Mašioto premiją kaip geriausia knyga vaikams 

ir paaugliams bei Metų knygos premiją, už kurią balsavo visos Lietuvos skaitytojai. „Atjunk“ taip 

pat išrinkta į reikšmingiausių vaikų knygų šimtuką ir pateko į populiariausių 2016 m. lietuvių 

autorių grožinės literatūros knygų penketuką. 

Rašytojos apysaka „Aš esu Tomas, seklys“ šiemet nominuota Metų knygos vaikams rinkimuose. 

Rebeka Una 2017 m. tapo „Alma littera“ organizuojamo paauglių ir jaunimo literatūros konkurso 

nugalėtoja. Jos rankraštis – psichologinė drama „Šeštadienį, aštuntą valandą“ – išrinkta geriausia iš 

16 pateiktų kūrinių. 

Kitos rašytojos knygos: „Pijus ir Nikolas“, „Barbora ir pelkių senelis“, „Aš esu Tomas, seklys“, 

„Labas, aš Tadas“ ir antroji „Aš esu Tomas, seklys“ dalis „Kiemo seklys Tomas“. 

 

Šuniukas loja au au / [iš ispanų kalbos vertė Jūratė Žižytė]. - [2017]. - [10] p. UDK: 821-93. 

 

Ši miela knygelė skiriama jūsų mažyliui. Jam tikrai patinka dailios šuniukų iliustracijos ir pradžiugins 

iš knygelės sklindantis lojimas. Linkime smagaus vartymo! 

 

Tai priimkit, kas priklauso / Ramutė Skučaitė. - [2016]. - 107, [1] p. UDK: 821.172-93-1. 

 

Poezija, proza vaikams ir ne vaikams. 

Mažų ir didelių žmonių pasaulis, atsiskleidžiantis šioje knygoje, kupinas grožio, įdomybių, jautrių 

patirčių, gyvenimo džiaugsmo ir dramatizmo. Autorė, Nacionalinės kultūros ir meno premijos 

laureatė, kūrybą vaikams suvokia kaip vieną svarbiausių meno misijų. 

 

Triukšmingieji augintiniai / [iš anglų kalbos vertė Odeta Venckienė]. - [2017]. - [10] p. UDK: 821-

93. 

 

8 gyvūnėlių skleidžiami garsai padės vaikams pasijusti tikrais šios fantastiškos knygelės veikėjais. 

Kačiukas ir šuniukas nori žaisti! Pasidžiauk drauge su mielais, namuose dūkstančiais augintiniais. 

 

Triukšmingosios mašinos / [vertė Odeta Venckienė]. - [2017]. - [10] p. UDK: 821-93. 

 

8 transporto priemonių skleidžiami garsai padės vaikams pasijusti tikrais šios fantastiškos knygelės 

veikėjais. 

Žydrasis garvežys leidžiasi į nepakartojamą nuotykį! 



Šok vidun ir keliauk aplankyti jo draugų – mašinų. 

 

Vidurnakčio gauja / David Walliams. - 2017. - 478, [2] p. UDK: 821.111-93-31. 

 

David Walliams (Deividas Valjamsas) – britų rašytojas, dėl kurio juokingų ir įdomių knygų visi 

Jungtinės Karalystės vaikai eina iš proto! Jo knygos išverstos į daugiau kaip 30 kalbų ir milijoniniais 

tiražais parduodamos visame pasaulyje. 

Jei tau patinka „Močiutė plėšikė“, „Berniukas milijardierius“ ir „Demonė dantistė“, tavęs laukia dar 

vienas nuotykis ir būrys naujų draugų. 

Niekas nenori gauti į galvą kietu kaip akmuo kriketo kamuoliuku. Ir jau tikrai niekas nenori dėl to 

atsidurti senoje ligoninėje. Kaip tik tai ir nutiko Tomui. Jis iš ligoninės tikėjosi paties blogiausio, 

tačiau paaiškėjo, kad jo palatos kaimynai – anaiptol ne paprasti vaikai. Naktį, kai visi miega, jie 

tampa Vidurnakčio gauja! Tomas suvokia, kad naktimis ligoninėje vyksta neįtikėtini dalykai, ir 

prisiekęs niekuomet neišduoti gaujos paslapčių prisideda prie šauniojo ketverto. Prasideda 

didžiausias Tomo gyvenimo nuotykis! 

Kas ta Vidurnakčio gauja? Ką ji veikia ligoninėje? Kokią slaptą ir svarbią misiją vykdo? Sužinok viską 

pats! 

 

Vienišas Alfas / Holly Webb. - 2017. - 124, [1] p. UDK: 821.111-93-31. 

 

Įsigijusi šuniuką Alfą, Evė nesitveria džiaugsmu. Alfas dievina mergaitę – jam patinka, kai jį myluoja, 

jis mėgsta miegoti jos lovoje ir kasdien vizgindamas uodegėlę pasitinka ją iš mokyklos. 

Tačiau greitai atsiranda naujas šeimos narys – Evės mažasis broliukas Semas. Rūpintis Alfu jau 

niekas nebeturi laiko: nei su juo žaisti, nei vedžioti pasivaikščioti. Šunelis pasijunta niekam 

nereikalingas, visų apleistas... 

 

Žemuogių fėja Žemuoginukė / Stefanie Dahle. - [2017]. - 74, [2] p. UDK: 821.112.2-93-3. 

 

Žemuogių fėja Žemuoginukė – visuomet pakilios nuotaikos! Net kai lyja, o jos žemuogių krūmeliai 

liūdnai nusvarinę savo uogeles. Mažoji fėja sugalvoja, kaip jiems pagelbėti: ji nedelsdama leidžiasi 

ieškoti naujų gražių namų... Pasakiško grožio knygelė apie žemuogių fėjos Žemuoginukės 

nuotykius. 

 

Žvaigždžių medžiaga / Renata Šerelytė. - 2016. - 199, [1] p. UDK: 821.172-93-31. 

 

Timis – paauglys. Galima sakyti, yra užkietėjęs vienišius – socialiniame tinkle teturi vieną draugą. 

Gyvena kartu su savo pašėlusia močiute, laisvalaikiu mėgsta programuoti. Vieną dieną eidamas per 

miškelį jis randa nužudytos klasės draugės Evelinos kūną... Nors ir šiurpu, tai atrodo lyg 

atsitiktinumas. 



Atsitiktiniais galima laikyti ir svarbius įkalčius, padėjusius atskleisti nusikaltimą, ir daugelį kitų 

Timiui nutikusių dalykų: pažintį su Kristupėliu iš Gūdžiojo kiemo, namie atsiradusią keistą katę, vėjo 

pamušalą senelį Bartoną, paslaptingą Evelinos sapnoraštį. 

O gal visa tai – ne atsitiktinumai, o dėsningų įvykių grandinė, kad Timis į pasaulį ir artimus žmones 

pažvelgtų kitaip? 

Tai šiuolaikiška istorija apie paauglius, beglobius, betėvius ir vienišus vaikus, kurie suaugę ne pagal 

metus, kurie rūpi, jei apskritai rūpi, tik patiems sau ir be paliovos ieško meilės ir savo vietos po 

saule. 

 


