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 Apie knygą: 

Ką reikia daryti, jei nori surasti baubą? 
Ar tau kada nors kilo toks klausimas? Ne? O Mijai kilo. Nes Mija visai nebijo 
baubų. Jai šie siaubūnai patinka! Nuo tada, kai Hildos, Niko ir Mijos prižiūrėti atėjo 
tikrų tikriausia auklė baubas, vaikai suprato, kad tai, kas šiurpu, kartais gali būti 
netgi labai įdomu. 
Keliauk po tamsius pabaisiškus tunelius kartu su Mija ir patirk daugybę neįtikėtinų 
nuotykių! 
Kuo ši knyga naudinga: 
- Turtėja vaizduotė, žodynas ir iškalba 
- Lavėja empatija, savivoka, jausmų pažinimas 
- Ugdomas teigiamas požiūris į draugystę ir šeimą 
- Skatinamas savarankiškumas, ryžtingumas, pasitikėjimas savimi, drąsa, 
gebėjimas rasti ir priimti sprendimus 

- Skaitant linksmas ir įtraukiančias istorijas, skatinamas domėjimasis knygomis 
Knygos apie Hildos, Niko ir mažosios Mijos nuotykius drauge su baubais sužavėjo Suomijos vaikus, o dabar 
jas galima skaityti ir Lietuvoje. „Baubų kelias" – jau antroji šiurpiai smagi nuotykių knyga jaunesnio mokyklinio 
amžiaus vaikams. Šįkart mažosios Mijos laukia ypatingas nuotykis – ji leidžiasi į kelionę tamsiais pabaisiškais 
tuneliais, kad surastų savo pamėgtą auklę baubą. 
Suomių rašytoja ir vaikams skirto žurnalo redaktorė Tuutikki Tolonen ne tik pati kuria, bet ir kitus moko 
kūrybinio rašymo. Už knygą „Auklė baubas" ji susilaukė didelio populiarumo ir Arvido Lydeckeno literatūrinio 
apdovanojimo. Jaunesnio ir vidutinio mokyklinio amžiaus vaikams skirtą nuotykių seriją šmaikščiai iliustravo 
suomių dailininkas Pasis Pitkänenas, o į lietuvių kalbą išvertė patyrusi vertėja Viltarė Urbaitė. 
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 Apie knygą: 
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. 
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 Apie knygą: 
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. 
 
Draugystė mainais / Eglė Ramoškaitė. – Vilnius : Nieko rimto, 2022. – 118, [2] p. 
 

 Apie knygą : 
Ji privalėjo pasirodyti geriau už kitus mokinius, nes buvo mergaitė – pirma į žvalgų 
mokinius priimta mergaitė. Daug kas vien dėl to norėjo ją išmesti. Ji negalėjo 
mokytis taip pat gerai, kaip jos kurso berniukai. Ji turėjo mokytis geriau. 
Madė – ne tik Aralueno karalystės princesė, bet ir legendinio žvalgo Vilio mokinė. 
Mergina puikiai kaunasi, jodinėja ir maskuojasi. Ji pasiryžusi tapti nepriekaištinga 
žvalge – net jei visus ypatingus gebėjimus teks laikyti paslaptyje. 
Madė dar nežino, kad jai iš tiesų lemta tapti slaptu karalystės ginklu. Araluenui 
gresia pavojus: grupė sukilėlių, pasivadinusių Raudonosios Lapės klanu, kėsinasi 
užgrobti sostą. Kokių priemonių jie imsis? Kaip su grėsme kovos žvalgai? Laukia 
neįtikėtinos kovos ir daugybė nuotykių. 
Kuo ši knyga „Žvalgo mokinys. Karališkasis žvalgas. Raudonosios Lapės 
klanas“ naudinga: 

- Turtėja vaizduotė, žodynas ir iškalba; 
- Personažų pavyzdys įkvepia būti drąsiems, sąžiningiems, išradingiems, moko bendradarbiauti, siekti savų 
tikslų, parodo, kad savomis pastangomis įmanoma pasiekti labai daug; 
- Skaitant įtraukiančias istorijas, skatinamas domėjimasis knygomis. 
Žvalgo Vilio mokinė Madė, vos išlaikiusi trečiųjų mokslo metų egzaminus, privalo vėl grįžti į Aralueno pilį pas 
savo karališkąją šeimą. Jos žinios, įgytos sunkių pamokų ir treniruočių metu, turi būti laikomos paslaptyje. Ar 
nepabos būsimai žvalgei ir sosto įpėdinei vaikštinėti pilies menėmis ir vaidinti silpną princesę? Nors ką gali 
žinoti, kartais pavojus visai čia pat, o visos įgytos kovų ir sėlinimo žinios gali praversti net iš pažiūros 
saugiuose namuose. 
Tai jau tryliktoji australų rašytojo Johno Flanagano (g. 1944 m.) nuotykių serijos apie žvalgo 
mokinį knyga. Tęsinyje pasakojama apie kadaise žvalgo mokiniu, o dabar jau legendiniu žvalgu tapusio Vilio 
auklėtinės Madės nuotykius. Šios knygos mėgstamos skaitytojų visame pasaulyje ir susilaukė nemažai 
literatūrinių apdovanojimų. 
 
Karališkasis žvalgas. Raudonosios Lapės klanas : [romanas] / John Flanagan. – Vilnius : Nieko 
rimto, 2022. – 324, [2] p. 
 
 
 
 
 
 

https://www.patogupirkti.lt/zvalgo-mokinys/
https://www.patogupirkti.lt/zvalgo-mokinys/


 
 
 Apie knygą:  
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. 
 
Luizianos kelias namo : [apysaka] / Kate DiCamillo. – Vilnius : Nieko rimto, 2022. – 141, [3] p. 
 

 Apie knygą:  
Kiek meilės kalbų moka mama? 
Įkvėpti, padrąsinti, išklausyti, apkabinti, prajuokinti, numalšinti skausmą, 
pakštelėti į skruostą... 
Šimtai būdų parodyti ar pasakyti: „Myliu tave, mano vaike“. 
Nuo pirmų kūdikio šypsnių iki filosofinių pokalbių su jau suaugusiu vaiku mama 
išgyvena daugybę virsmų ir kalba savo gyva patirtimi. Kiekviena savaip. 
Kiekviena giliai ir jautriai. 
Belgų autorės Hélène Delforge ir dailininko Quentino Grébano knyga atveria 
motinystės paslaptis, atskleidžia sodrią patirčių ir jausmų paletę, kuria įvairiuose 
pasaulio kampeliuose dalijasi mamos, augindamos ir puoselėdamos savo vaikus. 
Kuo ši knyga naudinga: 
- Turtėja vaizduotė, žodynas ir iškalba 

- Meniškos, stilingos iliustracijos lavina meninį, estetinį suvokimą, grožio pojūtį 
- Lavėja kūrybiškumas, vaizduotė, fantazija 
- Lavėja empatija, savivoka, jausmų pažinimas 
- Skaitant meniškai vertingas knygas lavėja literatūrinis skonis, skatinamas mąstymas, ugdomas vidinis 
pasaulis 
Ši knyga – įspūdingai iliustruota odė motinystei. Joje – skirtingų mamų iš viso pasaulio portretai ir jautrios 
įžvalgos apie tai, ką reiškia auginti vaiką. Vieni tekstai švelnūs ir poetiški, kiti – šmaikštūs ir žaismingi, treti – 
mąslūs, tačiau visi jie spinduliuoja meile ir rūpesčiu. 
Belgų autorė Hélène Delforge – žurnalistė, rašytoja, mama ir įmotė. Kurti jai padeda katė, ramiai snaudžianti 
rašomojo stalo stalčiuje. 
Belgų dailininkas Quentinas Grébanas iliustravo daugiau nei 45 knygas vaikams ir už savo piešinius sulaukė 
pasaulinio pripažinimo ir apdovanojimų (žymiausias iš jų – Saint Exupéry apdovanojimas). Quentinas kuria 
savo namų studijoje, apsuptas vaikų piešinių bei klausydamasis, kaip šalia knarkia šuo. 

 
Mama / Hélène Delforge, Quentin Gréban. – Vilnius : Nieko rimto, 2022. – [65] p. 
 



 Apie knygą:  
Buvau gana toli nuo kaimo, kitapus lauko, medžių tankmėje, tačiau tasai klaikus 
triukšmas vis vien kažkokiu būdu mane pasiekė. Tarsi būtų manęs ieškojęs. Tiktai 
manęs vieno. Iš pradžių pasigirdo pratisas širdį veriantis gaudimas. Paskui pamažu 
vis garsėjo ir įšilęs ėmė žemėti ir kilti. Po kelių akimirkų įsijungė antra sirena, tada 
trečia, kol galop visos kaimo sirenos ėmė kaukti skelbdamos oro pavojų. Tai buvo 
signalas mums bėgti į slėptuves. Bėgti, kad liktume gyvi. 
1941-ieji. Vasara. Anglai prieš vokiečius. Ant namų ir žmonių krenta bombos. Vyrai, 
išėję į karą ir palikę žmonas ir vaikus. Berniukai mėlynomis uniformomis su 
telegramomis, sudaužančiomis į šipulius jų gyvenimus. Ir du vaikai – Piteris ir Kim, 
šiame žiauriame pasaulyje vis tiek išsaugantys viltį ir tikėjimą žmogumi. 
Kuo ši knyga „Mano draugas priešas“ naudinga: 

- Turtėja vaizduotė, žodynas ir iškalba.  
- Ugdoma empatija, gebėjimas atpažinti ir suprasti jausmus. 
- Skaitant knygas apie bendraamžius, suteikiama galimybė per kito vaiko ar paauglio patirtis daugiau suprasti 
apie gyvenimą, aplinkinius bei save patį, kartu išgyventi sudėtingas situacijas, pamatyti, kaip kiti žmonės 
sprendžia problemas, pasvarstyti, kaip būtų galima pačiam jų išvengti. 
- Knygos veikėjų pavyzdys rodo, kaip kūrybingai spręsti iškylančias problemas, skatina ryžtingumą ir gebėjimą 
siekti užsibrėžto tikslo. 
- Skaitant įtraukiančias, talentingai parašytas istorijas, skatinamas domėjimasis knygomis. 
Anglų autoriaus Dano Smitho (g. 1977) istorija nukelia skaitytoją į II-ąjį pasaulinį karą. Piteris su mama gyvena 
bijodami išgirsti sireną ir gauti telegramą su baisia žinia apie tėčio mirtį. Trūksta maisto ir vandens, o labiausiai 
– paprasčiausio gyvenimo džiaugsmo. Vieną dieną netoli jų namų nukrenta vokiečio pilotuojamas lėktuvas, o 
Piteris sutinka Kim. Nuo tada jo gyvenimas pasikeičia. Ir nors maisto ir vandens vis dar trūksta, šilta draugystė 
ir juos vienijanti paslaptis padovanoja berniukui kitų gyvybiškai svarbių dalykų. 
 
Mano draugas priešas / Dan Smith. – Vilnius : Nieko rimto, 2022. – 282, [6] p. 
 

 Apie knygą: 
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. 
 
Matildos efektas : [apysaka] / Ellie Irving. – Vilnius : Nieko rimto, 2022. – 220, [4] p. 



 Apie knygą: 
 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. 
 
Teisinga moneta / E.C. Myers. – Vilnius : Nieko rimto, 2022. – 339, [4] p. 
 

 Apie knygą: 
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. 
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