
Naujos knygos vaikams ir paaugliams 
 

Apie knygą: 

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

vaikai eina iš proto! Jis – mėgstamiausias vaikų rašytojas pasaulyje, jo knygos 

išverstos į 53 kalbas. Daugybė mažųjų skaitytojų juokėsi iš blogiausių pasaulio 

vaikų, o dabar eilė atėjo... blogiausiems pasaulio mokytojams! Pagaliau vaikai 

galės atkeršyti tiems savimi patenkintiems suaugusiesiems, valdantiems jų 

gyvenimus. Manote, kad jūsų mokytojai blogi? Pažiūrėkite į siaubą varančius 

Panelę Puikybę, Poną Pentą ar Ponią Tiškę! Šioje knygoje – dešimt istorijų apie 

mokytojus, šalia kurių blogiausi pasaulio vaikai atrodo lyg bažnyčios choras. 

Tai labiausiai PASIŠLYKŠTĖTINA suaugusiųjų kompanija planetoje. Šie 

mokytojai yra baisiausias kiekvieno vaiko košmaras. Tačiau prieš juos yra 

vienas nepaprastai galingas ginklas – juokas! 

Ši knyga skirta vaikams, kurie mėgsta juoktis. Tiems, kas myli savo mokytojus 

ir džiaugiasi, kad jie – ne tokie, kaip knygos herojai. Ir tėvams, kurie galės šiais 

pasakojimais linksminti ir šiurpinti savo vaikus. 

Ši knyga neskirta tiems, kas neturi humoro jausmo! 

 
Blogiausi pasaulio mokytojai / David Walliams ; iš anglų kalbos vertė Gediminas Auškalnis ; su 

nuostabiomis spalvotomis Tony Ross iliustracijomis. - Vilnius : Tyto alba, 2020 (Vilnius : Standartų sp.). - 308, [2] 
p. : iliustr. ; 21 cm. - Orig. antr.: The world's worst teachers. - Tiražas 2500 egz.. - ISBN 978-609-466-483-0 (įr.) 

 

Apie knygą: 
Ši knyga – penktoji lenkų autorės Agnieszkos Stelmaszyk (g. 1976) knygų serijos 

„Lobių ieškotojai" dalis. Daugelis skaitytojų jau puikiai pažįsta šaunųjį vaikų 

penketuką ir jų draugus suaugusiuosius, nuolat ieškančius intriguojančių ir vis 

dar neišspręstų mįslių visame pasaulyje. Kiekvienoje serijos dalyje galima 

pasinerti į galvosūkių liūną vis kitame krašte: Egipte, Graikijoje, Japonijoje ar net 

Australijoje, kurioje šįkart archeologai ieško Deimantų slėnio, ir taip smagiai 

pagilinti geografines ir kultūrines žinias. 

– Stipriai laikykitės, nusileidimas bus kietas! 

Jis gerai žinojo, kad šio siauro, paparčių prižėlusio rėželio nepakaks sklandžiai 

nutūpti. Iš teisybės, jis apskritai netiko lėktuvui nusileisti. 

Anė su panele Ofelija palenkė galvas virš kelių ir pasirinko gelbėjimosi padėtį. 

Troškimas surasti paslaptingąjį Deimantų slėnį, kurio beieškodamas lordas 

Artūras Kavendišas visai išėjo iš proto, archeologijos mylėtojams Bartekui, 

Anei, Merei Džeinei, Džimui ir Martinui, kaip jau įprasta, atneša kupiną 

išbandymų nuotykį. Taip jie atkeliauja į tolimąją Australiją! O šiame 

gamtininkų rojumi vadinamame žemės kampelyje ne tik be galo karšta, bet ir kiek baugu – negali žinoti, kada 

būsi užpultas ryklio ar mirtinai pavojingo voro. 

Tik ar čia nėra kas prikišęs savo nešvarių nagų? 

Juk deimantai gali suvilioti beveik bet ką... 
 
Deimantų slėnio mįslė : [apysaka] / Agnieszka Stelmaszyk ; iš lenkų kalbos vertė Kazys Uscila ; iliustravo 

Jacek Pasternak ir Marius Zavadskis. - Vilnius : Nieko rimto, 2020 (Vilnius : BALTO print). - 220, [4] p. : iliustr. ; 
23 cm. - Ciklo „Lobių ieškotojai“ 5-oji knyga. - Taip pat vartojama antr.: Lobių ieškotojai. - Orig. antr.: Zagadka 
diamentowej doliny. - Tiražas 2500 egz.. - ISBN 978-609-441-633-0 (įr.) 



Apie knygą: 

Mama įsitikinusi, kad viskas, kas Domui skanu, yra nesveika. Ir 

saldainiai, ir ledai, ir traškučiai, ir net pelytės pusryčiai! O koks gi 

rytas be pelytės pusryčių – saldžių dribsnių su pienu? 

Vis dėlto vienas rytas prasideda kitaip... Domas dar nežino, kad jam 

pavyks sutikti pačius mėgstamiausius herojus! 

Kažin, ką stipriausi, šauniausi ir gudriausi superherojai valgo 

pusryčiams? 

Knygos "Domas ir herojų pusryčiai" gale rasite net dešimt pusryčių 

receptų tikriems herojams! 

 

Domas ir herojų pusryčiai / Šarūnė Baltrušaitienė ; iliustravo Edgaras Straukas. - Vilnius : Nieko rimto, 
2020 (Vilnius : BALTO print). - 56, [16] p. : iliustr. ; 21 cm. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-441-630-9 (įr.) 

 
 
 

Apie knygą: 

Autoriaus Bob Konrad knygelė „Duoniukų karas: pas močiutę ir senelį 

viskas skutais lekia“ yra skirta 5-8 metų vaikams, bet prajuokins ir visus 

suaugusiuosius. Ant kurios traškaus duoniuko pusės reikia tepti sviestą – 

šiurkščios ar lygios? Ši problema sukiršino visą kaimelį, o pagrindiniai 

veikėjai bandys atkurti taiką ir išgelbėti savo atostogas. 

Superis ir Majo – brolis ir sesuo. Jis yra Superis, dėl to, kad yra super, 

nepaisant bezdukiškų juokelių. Ji yra Majo, dėl to, kad labai mėgsta 

majonezą ir gali valgyti jį su viskuo. Tik jokio kečiupo! Superis ir Majo 

kiekvienais metais vyksta atostogauti į Paukštasuokį, kuriame gyvena jų 

močiutė Elfė ir senelis Izis. Senelis kadaise dirbo kaskadininku ir atlikdavo 

triukus, kurių aktoriai neišdrįsdavo. Na, pavyzdžiui, padegti avietes ir jas 

skinti. Dabar močiutė sako, kad ji yra kaskadininkė, o senelis namų 

šeimininkas. 

Superio ir Majo mama nenoriai išleidžia vaikus atostogauti. Ji sako, kad visada kas nors nutinka. Tai 

vaikai traktorių sudaužo, tai užlieja kaimą, tai paleidžia karves, tai dar kažką iškrečia. Tačiau brolis ir 

sesuo tikina, kad tai bus labai ramios atostogos. Tik atvykę pas senelį ir močiutę jie ramybės neranda, 

nors dėl to patys kalti, juk atsivežė traškių duoniukų, kurių abi pusės skirtingos. Močiutė su seneliu kaip 

mat susipliekia dėl dilemos, kurią pusę tepti sviestu. Į karą įsitraukia visas kaimas. 

Majo ir Superis imasi tarpininkų vaidmens ir bando išgelbėti savo atostogas, tačiau knygelės „Duoniukų 

karas: pas močiutę ir senelį viskas skutais lekia“ siužetas nenuspėjamas – laukia daug juokingų nuotykių! 

Kol vaikai bando klausyti mamos ir ramiai leisti laiką, suaugusieji elgiasi kaip vaikai! 
 
Duoniukų karas : pas močiutę ir senelį viskas trupiniais gūra / Bob Konrad ; iš vokiečių kalbos vertė Zita 

Baranauskaitė–Danielienė ; iliustravo Daniela Kohl. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2020 (Vilnius : 
Petro ofsetas). - 93, [2] p. : iliustr.. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-609-480-185-3 

 
 

 

 

 



Apie knygą: 

„– Ei, varle, tūpkis ant rąsto! – pasakė katė, ką mąsto. 

– Nenoriu, – atkirto varlė, – tupėti ant rąsto – pašinuoto, visiškai 

prasto!“ 

„Ei, varle!“ - šmaikšti ir netikėtai rimuota istorija apie žalią varlę, kuri 

sužino, kad visi gyvūnai turi tik jiems skirtas vietas sėdėti. Bet varlė 

visai nenori tupėti ten, kur jai liepiama. Laikas susirasti kitą, patogesnę, 

vietą! 

„Tikrų tikriausias perlas!“ 

Daily Mail 

„Beprotiškai smagi knyga!“ 

„Spalvinga, beprotiškai juokinga ir rimuota… Kam galėtų nepatikti?!“ 

 
 
 
Ei, varle! / Kes Gray ir Jim Field ; [iš anglų kalbos vertė Reda Puodžiukė]. - Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 

[2020] (Spausd. Lenkijoje). - [25] p. : iliustr. ; 26 cm. - Orig. antr.: Oi frog. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-
479-329-5 (įr.) 
 
 

Apie knygą: 

Vieno mažo miestelio paštas veikia geriau nei visi kiti. Jame nedingsta 

siuntiniai, o laiškai visuomet laiku pasiekia adresatus. Jei kas pasakytų, 

kad tas paštas stebuklingas, būtų beveik teisus. Čia darbuojasi slapti 

paštininkai – Berta Ilgauodegė ir Liudvikas Šlaputis. Kasnakt jie išlenda 

iš savo urvelio ir kimba į darbus: rūšiuoja laiškus, dėlioja juos į 

tvarkingas krūveles, užklijuoja atplyšusius vokus... Pala, sakysit, o kodėl 

jie dirba tik naktį ir gyvena urve? 

Paštininkai Berta ir Liudvikas yra... pelės! Ir netgi labai smalsios pelės 

– kartais nesusituri, ima ir perskaito vieną kitą laišką. Taip sužino, kad 

Emilis jaučiasi vienišas, jau ne pirmus metus rašo Kalėdų Seneliui 

prašydamas draugo. Kalėdų Senelis tokio didelio noro išpildyti negali, 

tad peliukai nusprendžia patys padėti berniukui. Juk visiems reikia 

draugų. Ne tik prieš Kalėdas! 

Emilis labiau už viską nori draugo, kuris visada būtų šalia – kasmet siunčia laišką į Šiaurę prašydamas 

būtent tokios dovanos. Deja, net Kalėdų Senelis negali išpildyti jo troškimo. Kai slaptos pašto 

darbuotojos – pelės Berta ir Liudvikas – perskaito laišką, nusprendžia pagelbėti berniukui. Bet iki švenčių 

liko visai nedaug laiko... 
 
Emilio laiškas : [pasaka] / Ignė Zarambaitė, Greta Alice. - Vilnius : Nieko rimto, 2020 (Vilnius : BALTO 

print). - 56, [8] p. : iliustr., portr. ; 25 cm. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-609-441-678-1 (įr.) 



Apie knygą: 

 

 

„Futbolo labirintai“ – tai net 160 puslapių užduočių knyga 7–10 m. amžiaus 

futbolo ir labirintų fanams. Knygoje esantys daugiau nei 100 labirintų neleis 

nuobodžiauti – tai vaikų koncentraciją, koordinaciją, kantrybę, smulkiąją 

motoriką ir loginį mąstymą lavinantis užsiėmimas. 

Kas smagiau – žaisti futbolą, stebėti varžybas ar keliauti labirintais? Ši knyga leis 

mėgautis viskuo vienu metu! Tavęs laukia ne tik painūs ir įdomūs labirintai, bet 

ir daug įdomių faktų apie futbolą. Čiupk pieštuką ir pirmyn ieškoti teisingo kelio! 

 
 

Futbolo labirintai : daugiau kaip 100 nuotykingų užduočių / [labirintus sukūrė Gareth Moore] ; iš anglų 
kalbos vertė Šarūnas Šavėla ; [iliustravo Andrew Pinder] ; [tekstus parašė Gary Panton]. - Vilnius : Nieko rimto, 
2020 (Kaunas : Spaudos praktika). - [158] p. : iliustr. ; 30 cm. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-441-652-1 

 

Apie knygą: 

Lokiukas Ernestas turi geriausią draugą strutį Tadą. Strutis yra paukštis, o visi 

paukščiai skraido, ar ne? Tai kodėl neskraido Tadas? Matyt, niekas jo neišmokė. 

Lokiukas pasiryžęs būtinai išmokyti geriausią draugą skraidyti! 

DIDŽIOSIOS RAIDĖS, TRUMPI SAKINIAI, SKIEMENUOTAS TEKSTAS, 

LINKSMA ISTORIJA – PATS TAS MOKYTIS SKAITYTI! 

Lokiukas Ernestas visuomet padeda draugams išmokti naujų dalykų – jam smagu 

mokyti. Štai jo draugas strutis – paukštis, o neskraido. Juk jį tikrai galima kaip 

nors išmokyti skristi, ar ne? 

Žaisminga skiemenuota knygelė didžiosiomis raidėmis ir trumpais sakiniais 

pravers visiems besimokantiems skaityti, o linksma netikėta istorija prajuokins ir 

suaugusiuosius. 
 
Ka-da tu skrai-dy-si? / Katarína Macurová ; iš anglų kalbos vertė Eglė Devižytė. - Vilnius : Nieko rimto, 

2020 (Vilnius : BALTO print). - [30] p. : iliustr. ; 24 cm. - (Aš skaitau! : 0 [lygis], ISSN 2669-0829). - Vert. iš: 
Teaching Eddie to fly. - Orig. antr.: Jak naučit Edu lítat?. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-441-657-6 (įr.) 

 

Apie knygą: 

„Kokia graži gėlė!“ – džiūgavo lokiukas, darže aptikęs nematytą augalą. 

Kasdien laistė, prižiūrėjo ir niekad nepamiršdavo palinkėti labos nakties. Bet 

gėlei nė motais. „Kada gi tu žydėsi?" – vis nekantravo mažasis sodininkas. Iš kur 

jam žinoti, kas dedasi po žeme! 

DIDŽIOSIOS RAIDĖS, TRUMPI SAKINIAI, SKIEMENUOTAS TEKSTAS, 

LINKSMA ISTORIJA – PATS TAS MOKYTIS SKAITYTI! 

 

 
 
 
Ka-da tu žy-dė-si? / Katarína Macurová ; iš anglų kalbos vertė Eglė Devižytė. - Vilnius : Nieko rimto, 2020 

(Vilnius : BALTO print). - [30] p. : iliustr. ; 24 cm. - (Aš skaitau! : 0 [lygis], ISSN 2669-0829). - Vert. iš: Why won't 
you flower?. - Orig. antr.: Proč nekveteš?. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-441-648-4 (įr.) 



 

Apie knygą: 

Sveiki! Aš esu Kšysius. Ir noriu papasakoti jums apie savo kates. Katės yra 

nepaprastos būtybės, tai žinojo net ir senovės egiptiečiai. Bet mano katės, 

patikėkite, – ypatingiausios būtybės šioje žemėje! 

Visi žino – katės ne tik labai meilios, bet ir gudrios bei išdykusios. Net 

viena katė gali prikrėsti tiek išdaigų, kad užteks visai šeimai. O kai 

namuose pūkuotos nenaudėlės net septynios? Ohoho! 

Tiesa, dar vienas dalykas. Kšysiaus katės – ne šiaip švelniakailės rainės. 

Jis nemeluoja, kai sako, kad jo bičiulės – išties ypatingos. Jos įsigudrino ne 

tik išmokti kalbėti, bet ir rasti itin išradingų būdų krėsti išdaigas. Kartu su 

kačių šeimynėle nuobodu tikrai nebus! 

Kačių šeimynėlės smagios išdaigėlės / Agnieszka Stelmaszyk ; iliustravo Marta Kurczewska ; iš lenkų 
kalbos vertė Kazys Uscila. - Vilnius : Nieko rimto, 2020 (Vilnius : BALTO print). - 46, [2] p. : iliustr. ; 25 cm. - Orig. 
antr.: Wesołe przypadki kociej gromadki. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-609-441-654-5 (įr.) 

 

Apie knygą: 

Kartą vakare palovy ieškodamas savo sunkvežimiuko Etanas randa tokį 

raštelį: „Baubai! Paskutinis testas vyks čia.“ 

Etanui visiškai aišku – tai jo tėvai sumanė pagudrauti, kad tik jis neliptų 

iš lovos... bet staiga iš patamsių į jį sužiūra penkios poros mirksinčių 

akių. 

Pasirodo, geltonkaklis baubas mokytojas pasikvietė čia savo baubukus 

mokinius, kad šie išmoktų nuvyti Etaną į lovą. Prasideda didysis 

išbandymas. Kuriam baubukui pavyks tapti geriausiu Etano draugu? 

Ši juokingai šiurpi ir šiurpiai juokinga istorija padės žengiantiems į 

vaizduotės pasaulį vaikams susidraugauti su visais savo baubais. Knyga 

apdovanota keliomis premijomis! Ją rekomenduoja vaikų psichologai. 

Pirmoji knyga apie Etano ir jo baubo Geibo nuotykius lietuviškai išleista 2017 m. Antroji pasirodė 2018 

m. Tačiau, kaip žinia, baubai dažnai viską apverčia aukštyn kojomis. Todėl istorija apie baubų ir Etano 

draugystės pradžią išėjo paskutinė. 
 

Kaip aš sutikau savo baubą / parašė Amanda Noll ; iliustravo Howard McWilliam ; iš anglų kalbos vertė 
Saulius Repečka. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2020] (Vilnius : Spauda). - [32] p. : iliustr. ; 26 
cm. - Orig. antr.: How I met my monster. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-609-480-151-8 (įr.) 

 
 

 

Apie knygą: 

– O tie angelai? 

– Esu jų augintojas, – aiškina ponas Bogdanas. – Globėjas. Pasirink žodį, 

kuris tau labiau patinka. 

– Gražiau skamba „globėjas“, – murma Marta. 

Į mokyklą Marta nuskuba per penkias minutes, o štai pareiti užtrunka 

mažiausiai pusvalandį. Teta Irena niekaip negali to suprasti – juk toks pats 

atstumas. Bet Martai smagu po pamokų išvaikščioti visus takelius ir apžiūrėti 

visus katinus bei kaimynų stogus. O ir grįžti namo ten, kur barasi tėvai ir 

zyzia mažasis broliukas, ne taip labai norisi. Vieną dieną Marta pastebi kai ką 
ypatingo. Gal jai tik pasirodė, kad virš stogų skraido tikrų tikriausi angelai? 



Ši knyga – ne tik istorija apie Martą, bet ir įspūdingas angelų auginimo vadovas. Na, jei kartais irgi 
nuspręstumėte tapti šių nuostabių būtybių globėju. 
Jei Martai kas pasiūlytų išpildyti vieną norą, ji turbūt nežinotų nė nuo ko pradėti. Būtų gerai, jei šeima 
nesipyktų, tėtis rastų darbą, brolis nezirstų, teta nepriekaištautų, o mama nešauktų. Bet norai savaime 
nesipildo, tad Marta stengiasi kuo daugiau laiko leisti lauke. Vieną dieną virš kaimynų stogų ji pastebi 
plasnojant angelus ir nusprendžia išsiaiškinti viską apie šias sparnuotas būtybes. 

 
Kaip auginti angelus / Grzegorz Kasdepke ; iliustravo Grażyna Rigall ; iš lenkų kalbos vertė Kazys Uscila. - 

Vilnius : Nieko rimto, 2020 (Vilnius : BALTO print). - 78, [2] p. : iliustr. ; 25 cm. - Orig. antr.: Poradnik hodowcy 
aniołów. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-609-441-677-4 (įr.) 

 

Apie knygą: 

Katinėlis Timis jau atrado savo tėtį, o dabar leidžiasi ieškoti mamos. Kartu su 

bičiulėmis Flora ir Mole skraidančiu laivu iškeliauja į šiaurę – pasitaikė puiki 

proga ir surasti mamą, ir pamatyti legendinį Baltėjos saloje esantį ledo miestą. 

Tačiau atvykus paaiškėja, kad Baltėja visai nebepanaši į sniegu nuklotą pasakų 

šalį. Pasirodo, savimyla verslininkas Baronas von Stuobrys ėmė Baltėjoje 

gręžti naftą, nė nesusimąstydamas, kaip niokoja gamtą. Timis su nindzėmis 

šoka gelbėti mirštančios šiaurės. 

„Nindzė Timis ir Ledo miestas“ – penktoji švedų rašytojo ir 

iliustruotojo Henriko Tammo nuotykių knyga apie katinus Timį ir Florą, 

šermuonėlį Simoną, lemūrę Isę, mergaitę Matildą ir kitus draugus. 
 
 
Nindzė Timis ir Ledo miestas : [apysaka] / Henrik Tamm ; iliustracijos autoriaus ; iš švedų kalbos vertė 

Elžbieta Kmitaitė. - Vilnius : Nieko rimto, 2020 (Vilnius : BALTO print). - 155, [5] p. : iliustr. ; 23 cm. - Orig. antr.: 
Ninja Timmy och staden av is. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-441-628-6 (įr.) 

 

 

Apie knygą: 

 

Petsono ir Finduso ūkyje šiandien – įprasta diena. 

O tai reiškia, kad laukia daugybė smagių dalykų! 

Visų pirma Findusui labai rūpi, ar Petsonas moka taip greit bėgti ir taip 

gerai baidyti vištas, kaip pats katinėlis. Tačiau Petsonas nemoka. 

Ir net į obelį įlipti nesugeba. 

Tai ką tu moki, Petsonai? 

 
 
 

 
O ką tu moki, Petsonai? / Sven Nordqvist ; iš švedų kalbos vertė Elžbieta Kmitaitė ; iliustracijos autoriaus. - 

Vilnius : Nieko rimto, 2020 (Ryga : Livonia Print). - [22] p. : iliustr. ; 26 cm. - (Aš skaitau!, ISSN 2669-0829 : 1 
[lygis]). - Orig. antr.: Kan du ingenting, Pettson?. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-609-441-661-3 (įr.) 

 

 

 

 

 

 



Apie knygą: 

– Niekam nesakyk! – pareikalavo Marija. 

Dilanas nesiklausė. Jis negalėjo atplėšti akių nuo smulkios kampe 

susigūžusios būtybės. 

– Čia... drakonas. 

Marija – tikra mokslininkė. Nesvarbu, kad jai dar tik dvylika. Na, rugsėjį 

sueis dvylika. Amžius – tik smulkmena, kur kas svarbiau tai, ką gali 

nuveikti ir sužinoti! Marijai labiausiai patinka fosilijos. Kur kas labiau nei 

žmonės ar gyvūnai. 

Kas galėjo pagalvoti, kad vienas archeologinis radinys pasirodys esąs... 

pats tikriausias drakonas? 

Tai linksmas ir įtraukiantis britų rašytojo Edo Clarke'o pasakojimas apie 

mergaitę Mariją, svajojančią tapti mokslininke kaip ir jos tėtis, berniuką 

Dilaną, labai mylintį gyvūnus, ir tikrai ypatingą radinį – mažytį drakoną. 

Kaip Marijai, ieškojusiai fosilijų, tačiau radusiai tikrų tikriausią gyvą drakono jauniklį seksis jį ne tik 

tyrinėti, bet ir prižiūrėti? Knyga sudomins ne tik vidutinio mokyklinio amžiaus skaitytojus, bet ir visus, 

kam patinka moksliniai tyrimai, fantastinės būtybės ir, žinoma, nuotykiai. 
 

Paslaptingas drakonas / Ed Clarke ; iš anglų kalbos vertė Kristina Tamulevičiūtė. - Vilnius : Nieko rimto, 
2020 (Vilnius : BALTO print). - 152, [6] p. : iliustr. ; 23 cm. - Orig. antr.: The secret dragon. - Tiražas 2000 egz.. - 
ISBN 978-609-441-641-5 (įr.) 

 

Apie knygą: 

– O kaip supratai, kad esi bastūnė? 

– Tai buvo nesunku. – Dabar Tikanė buvo išties gerai nusiteikusi, aš 

vos galėjau tuo patikėti. – Mano gentyje beveik visi bastūnai. Kai 

buvau maža, man atrodė keista, jei kas nors neturėjo antros tapatybės. 

Manydavau, vaje, koks vargšas. 

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. 

„Pavojinga draugystė" – antroji vokiečių rašytojos Katja'os Brandis nuotykių serijos vaikams ir 

paaugliams „Miškų bastūnai" knyga. Joje daugiau sužinome apie miškų bastūnus, paslaptingą jų 

mokyklą, šaunius nuotykius, netikėtus pavojus ir ypatingas bastūnų gyvenimo detales. 
 

Pavojinga draugystė / Katja Brandis ; iliustravo Claudia Karls ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras 
Četrauskas. - Vilnius : Nieko rimto, 2020 (Vilnius : BALTO print). - 249, [6] p. : iliustr. ; 23 cm. - (Miškų bastūnai ; 
2). - Orig. antr.: Woodwalkers. 2, Gefährliche Freundschaft. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-441-662-0 (įr.) 



 Apie knygą: 

Kiek panašūs į mus turi būti žmonės, kad galėtume juos mylėti? 

Borio šeima pasakytų, kad šis klausimas visai nesvarbus. Svarbiausia yra pati 

meilė. 

Tėvai Borį vos gimusį rado pelkėje, mažylio akys didelės, o žvynai blizga 

saulėje. Ir jis yra labai mylimas sūnus. 

Tačiau vieną dieną Boris pajunta pelkės šauksmą – galbūt jo tikrieji namai yra 

ten, o ne čia? 

Boris – toks kaip ir kiti vaikai: važinėjasi dviračiu, eina į mokyklą ir karstosi 

po medžius. Na ir kas, kad turi žiaunas ir žvynus, o tėvai jį dar visai mažytį 

rado pelkėje. Borį visa šeima labai myli nepaisydami jokių nereikšmingų 

skirtumų. Tačiau kartą vėl užuodęs sūrų gimtosios pelkės kvapą mažylis ima 

abejoti, ar jo vieta – tarp kitų žmonių. Boris iškeliauja atgal į pelkę, ieškodamas 

atsakymo į klausimą, kas jis toks ir kur jo tikrieji namai. Elegantiška ir jautri istorija paskatins tiek 

mažuosius, tiek suaugusius skaitytojus susimąstyti apie šeimos svarbą ir besąlygiškos meilės jėgą. 

Šveicarų kilmės italų rašytojas Davide'as Calì sukūrė daugybę paveikslėlių knygų vaikams ir grafinių 

romanų jaunimui. Jo kūriniai leidžiami dvidešimt penkiose pasaulio šalyse. Knygą meniškai ir subtiliai 

iliustravo žymus italų dailininkas Marco Somà. 
 

Pelkinukas / Davide Calì ir Marco Somà ; iš italų kalbos vertė Laura Vilkaitė. - Vilnius : Nieko rimto, 2020 
(Vilnius : BALTO print). - [25] p. : iliustr. ; 25 cm. - Orig. antr.: Il richiamo della palude. - Tiražas 2000 egz.. - 
ISBN 978-609-441-679-8 (įr.) 
 
 

Apie knygą: 

 

Leiskitės į pačius linksmiausius ir pilnus stebuklų nuotykius kartu su raganėle 

Vine ir jos katinu Vilburu! Kartu auginsite burtų lazdelių medį, rinksitės, kur 

atostogauti, skraidysite ant šluotos ir, žinoma, daug ir skaniai juoksitės. 

Raganėlė Vinė ir katinas Vilburas – porelė, kurios nuotykiai nepaliauja stebinti 

ir linksminti. Šįkart Vinė keliauja atostogauti, kariauja su neklusnia burtų 

lazdele, kviečiasi įnoringus svečius arbatos ir netgi raita ant šluotos dalyvauja 

žirgų lenktynėse. Juokingos istorijos ne tik pradžiugins, bet ir padės įtvirtinti 

skaitymo įgūdžius. 
 
 
 

Pirmyn, Vine! : keturios magiškos istorijos / Laura Owen ir Korky Paul ; iš anglų kalbos vertė Kšištofas 
Kšivecas. - Vilnius : Nieko rimto, 2020 (Vilnius : BALTO print). - 95, [1] p. : iliustr. ; 24 cm. - (Aš skaitau! : 2 
[lygis]). - Orig. antr.: Giddy-up, Winnie!. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-441-651-4 (įr.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Apie knygą: 

– Supratau, – mažoji tylomis stukseno pirštais stetoskopą. – Nori pasakyti, 

galiu neišeidama iš namų auginti ne tik lietų, bet ir žvaigždes? Lyg gėles 

vazonėlyje? 

Mirilė – smalsi mergaitė. Jai viskas rūpi. Kodėl krokodilai gyvena vandeny? 

Kas nutinka jiems virtus batais? Ar tiesa, kad kiekvienas turi savo žvaigždę? Ir 

ar jos lieka, kur buvusios, kai per stogą jų nematai? 

Kokia laimė, kad Mirilė turi močiutę! Ji kantriai atsako į visus klausimus – net 

tada, kai dangus tamsus kaip mėlynių uogienė, net tada, kai paširdžiuose 

pliaukši krokodilas. Štai šis krokodilas ir neduoda Mirilei ramybės. Kaip jį 

išvyti? 

Rašytojas Virgis Šidlauskas per gana trumpą laiką sugebėjo įsitvirtinti vaikų 

literatūros pasaulyje ir susilaukti jaunųjų skaitytojų ir net jų mokytojų 

simpatijų. Tai jau penktoji autoriaus knyga vaikams ir antroji, skirta jaunesniesiems skaitytojams. 

Kūrinyje vaizduojami gražūs močiutės ir anūkės santykiai, lengvai, šviesiai ir jautriai paliečiamos itin 

svarbios gamtosaugos, mirties, ligos, nerimo, ilgesio, vilties temos, atskleidžiama, kad visų svarbiausia 

kuo daugiau kalbėtis apie tai, kas slegia širdį, net jei ją būtų užgulęs didžiausias krokodilas. 
 
Stogas, po kuriuo auginu žvaigždes ir lietų / Virgis Šidlauskas ; iliustravo Marija Smirnovaitė. - Vilnius : 

Nieko rimto, 2020 (Vilnius : BALTO print). - [30] p. : iliustr. ; 25 cm. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-441-
663-7 (įr.) 

 

 Apie knygą: 

TOMAS DIRGĖLA – vienas populiariausių lietuvių vaikų rašytojų, kurio 

knygos leidžiamos pakartotinai ir verčiamos į užsienio kalbas, o vaikai tiesiog 

eina iš proto dėl jo detektyvinės serijos „Domas ir Tomas"! Savo skaitytojams 

Tomas Dirgėla dovanoja jau septynioliktą knygą ir kviečia įžengti į rūką, 

kuriame dedasi neįtikėtinai šiurpūs dalykai. 

Praėjus vos kelioms dienoms po to, kai mieste išsisklaidė rūkas ir atsitraukė 

staiga smogęs šaltis, į policiją prisistatė žinomas vaikų rašytojas ponas Kukas. 

Jis prisipažino nesugalvojęs, apie ką rašyti naują knygą, ir prisiminė vaikystėje 

girdėjęs apie sandėrius su Šėtonu. Dienraštis „Publika", Nr. 142 (73) 

Ką darytum, jei vieną dieną paslaptingai dingtų tavo mama, o miestą apgaubtų 

nepaaiškinamas rūkas ir šnabždesiai? Atsiversk šią siaubo knygą ir ženk į priekį! 

Tik nepamiršk – „Užkeiktosios pono Kuko knygos" nevalia palikti atverstos. 
 
Užkeiktoji pono Kuko knyga / Tomas Dirgėla ; iliustravo Greta Alice. - Vilnius : Tyto alba, 2020 (Vilnius : 

BALTO print). - 194, [2] p. : iliustr. ; 21 cm. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-466-512-7 (įr.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apie knygą: 

Kas jau kas, bet seklys Noselė tikrai žino, kad jo šuo – nuostabus! Kuba ne tik 

puikus pagalbininkas sprendžiant bylas. Jis dar ir puikus pašnekovas. Turėti 

šunį, kuris moka kalbėti, tikras džiaugsmas. O jei esi seklys, toks šuo gali tapti 

tikru slaptu ginklu kovoje su įvairaus plauko nusikaltėliais. Net jei tai pats 

garsusis vagišius Nepagaunamoji rankelė! 

Garsus seklys Ambraziejus Noselė išėjo į užtarnautą poilsį ir ketino mėgautis 

saulėtu gyvenimo rudeniu, auginti ridikėlius. Visai nesibaimino, kad teks 

nuobodžiauti – dieną ir naktį šalia turėjo savo ištikimą bičiulį, jam daug kartų 

talkininkavusį šunį Kubą. Ne paprastą, o išskirtinį išminčių, turintį seklio 

gabumų, kalbantį žmonių kalba. Bet poilsį jiems tenka atidėti ateičiai: 

miestelyje, kuriame jie gyvena, vis pasitaiko įvykių, kuriuos ištirti, rasti 

piktadarius gali tik seklys Noselė ir jo bičiulis Kuba. 

Toks yra trijų knygelių – jauniems skaitytojams skirto detektyvinių istorijų ciklo apie seklį Noselę ir jo 

bičiulį Kubą – turinys. Šioje, trečiojoje knygoje, šaunusis seklys Noselė ir jo šuo Kuba padeda apsaugoti 

muziejų nuo garsaus paveikslo vagystės, tiria šaškių būrelio iždo vagystės paslaptį ir mėgina pričiupti 

legendinį nusikaltėlį Nepagaunamą rankelę. 

Knygelių serijos autorius – lenkų prozininkas Marianas Orlonis (Marian Orłoń, tikr. Marian Wędzonka, 

1932–1990), parašęs daugiau negu dvidešimt knygų. 
 

Vagystė iš muziejaus / Marian Orłoń ; iš lenkų kalbos vertė Kazys Uscila ; iliustravo Jerzy Flisak. - Vilnius : 
Nieko rimto, 2020 (Vilnius : BALTO print). - 84, [3] p. : iliustr. ; 23 cm. - Ciklo „Seklys Noselė“ 3-ioji knyga. - Taip 
pat vartojama antr.: Seklys Noselė. - Orig. antr.: Jak detektyw Nosek zadziwił Lipki Nowe. - Tiražas 3000 egz.. - 
ISBN 978-609-441-672-9 (įr.) 
 

 

Apie knygą: 

Tomas Dirgėla – vienas populiariausių lietuvių vaikų rašytojų, geriausiai 

jauniesiems skaitytojams žinomas kaip detektyvinės serijos „Domas ir 

Tomas" autorius. Rašytoją vaikai atpažįsta net gatvėje ir būtinai pasidomi 

būsimomis knygomis ar paprašo bendros nuotraukos! Savo gausiam 

skaitytojų būriui Tomas Dirgėla dovanoja jau šešioliktą knygą. 

Ramios Domo ir Tomo atostogos netikėtai virsta tikru detektyvu, kai pro šalį 

praeina įtartinas vyrukas su pilnu krepšiu pinigų. Netrukus Domas ir Upės 

senelis apkaltinami banko apiplėšimu, nes visi įkalčiai – prieš juos! Ar 

pavyks Tomui ir Upei išgelbėti draugą ir senelį nuo cypės? O ar gali vagišius 

turėti didelę širdį? 

Koks sutapimas – apie visa tai rašoma kaip tik šioje knygoje, kurią dabar 

laikai rankose! Atsiversk ir susipažink su hipnotizuojančiu plėšiku, tikra 

karatė meistre, dresuotomis skruzdėlėmis ir kitais personažais! 

Būk budrus net per atostogas! 
 

Vasaros atostogų byla / Tomas Dirgėla ; iliustravo Rytis Daukantas. - Vilnius : Tyto alba, 2020 (Vilnius : 
Standartų sp.). - 193, [2] p. : iliustr. ; 23 cm. - Ciklo „Domas ir Tomas“ 6-oji knyga. - Taip pat vartojama antr.: 
Domas ir Tomas. - Tiražas 3000 egz.. - ISBN 978-609-466-490-8 (įr.) 

 
 
 
 
 

 



Apie knygą: 

Atsikėliau ir pasiėmiau kalendorių. Prie kai kurių dienų buvo nupaišyti 

apskritimai, žymintys mėnulio pilnatį. Kita pilnatis patekės po trijų dienų. 

Ne šiąnakt, ne rytojaus naktį, o dar kitą. 

Virš laukų ir klonių sušvitus pilnačiai vilkolakiai išlįs medžioti. 

Jei pirmą kartą pamatę Nelę ir Londoną pamanysite, kad tai tiesiog paprasta 

mergaitė, vedžiojanti šunį, labai suklysite. Nelė Rap – tikrų tikriausia 

pabaisų agentė, puikiai išmananti ne tik kaip atskirti šiurpiausius siaubūnus, 

bet ir kaip juos įveikti. 

O šįkart jai teko itin pavojinga užduotis. Sako, per pilnatį mieste pasirodo 

alkani vilkolakiai... 

Knygų serija „Pabaisų agentė Nelė Rap" – linksmos ir pilnos nuotykių 

istorijos apie dešimtmetę pabaisų agentę. Šioje knygoje Nelei Rap ir jos 

basetui vardu Londonas tenka ypatinga užduotis – surasti mieste 

gyvenančius vilkolakius. Ir, jei pavyks, pasiekti, kad jie nebebūtų tokie pavojingi. 

Vieno skaitomiausių šiuolaikinių švedų vaikų autoriaus, nacionalinės Švedijos premijos „Illis Quorum" 

laureato Martino Widmarko (g. 1961 m.) knygos išverstos į daugiau nei trisdešimt kalbų, o Lietuvos 

skaitytojams rašytojas jau pažįstamas iš serijos „Sekliai Lasis ir Maja" bei paveikslėlių knygų „Ilga 

kelionė", „Apleistas namas" bei „Mažoji Smilgelė Laimės šalelėje". 
 

Vilkolakiai / Martin Widmark ; iliustravo Christina Alvner ; iš švedų kalbos vertė Elžbieta Kmitaitė. - Vilnius : 
Nieko rimto, 2020 (Vilnius : BALTO print). - 68, [4] p. : iliustr. ; 24 cm. - (Aš skaitau! : 2 [lygis], ISSN 2669-0829) 
(Pabaisų agentė Nelė Rap ; 3). - Orig. antr.: Varulvarna. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-609-441-643-9 (įr.) 
 


