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Apie knygą: 

Enei vienuolika. Globos namai, globėjai ir vėl globos namai 

– jos kasdienybė. Gyvenimas užknisa, bet Enė puikiai žino, 

kaip reikia suktis. NIEKADA dėl jokių priežasčių nelaužyti 

SAVO TAISYKLIŲ: 

Nepasakok apie save daugiau, nei būtina, – kitaip tai gali 

būti panaudota prieš tave. 

Geriau išvis niekam niekada nesakyk teisybės apie save. 

Neatsisakyk maisto, kuris tau gardus, nes nežinai, kada 

valgysi kitą kartą. 

Bet vieną dieną Enė taisykles sulaužo. Tai š… 

 

Aš ir nevykėliai ; Gyvenimas - skaičiavimo klaida / Vanessa Walder. - Kaunas : Debesų 

ganyklos [i.e. Terra Publica], [2020]. - 267, [1] p. - ISBN 978-609-473-180-8. - UDK: 

821.112.2-93-31 

 

Apie knygą: 

Populiaraus vokiečių autoriaus Karl Olsberg 

trileryje „Berniukas baltame kambaryje“ niekas nėra taip, 

kaip atrodo iš pradžių. Rašytojas pačiu įdomiausiu būdu 

žaidžia su virtualaus pasaulio ir dirbtinio intelekto pavojais 

bei kelia fundamentalius filosofinius klausimus apie realybę ir 

tapatumą. 

Manuelis atsibunda baltame kambaryje. Berniukas nežino nei 

kaip čia atsidūrė, nei kur jis yra ir net neprisimena, kas jis 

toks – atrodo jo atmintis visiškai ištrinta. Vienintelis berniuko 

kontaktas su išoriniu pasauliu yra kompiuterio sugeneruotas 

moteriškas balsas Alisa, per kurią Manuelis gauna prieigą prie interneto. Pamažu 

berniukas supranta, kas nutiko ar galėjo nutikti. Jis buvo pagrobtas ir sužeistas. 

Neaišku tik, kodėl ir kaip jis išgyveno. O gal visa tai yra netiesa? Kas yra Manuelis? 

Kuo toliau vystosi siužetas, tuo labiau Manuelis klaidinamas. Jam pasakojamos 

skirtingos istorijos ir berniukas turi nuspręsti kuo pasitikėti. 

Autorius Karl Olsberg meistriškai kuria įtampą ir protagonisto jausmus perteikia taip, 

kad patys skaitytojai jaučia baimę ir tarsi dalyvauja veiksme. Knygoje keliami galvoti 

skatinantys filosofiniai klausimai. Nieko nuostabaus juk rašytojas yra apsigynęs 

daktaro disertaciją dirbtinio intelekto srityje. 



Pagrindinis knygos veikėjas yra smalsus, protingas ir linkęs rizikuoti. Manuelis 

nepasiduoda, ieško išeities iš padėties ir net pradėjęs abejoti tiek savimi, tiek visa 

aplinka, išlieka drąsus. Jaunimui skirta knyga „Berniukas baltame kambaryje“ gali 

būti skaitoma tiek kaip filosofinis kūrinys, tiek kaip nuotykių romanas. 

2018-tais metais „Berniukas baltame kambaryje“ buvo nominuotas Vokiečių jaunimo 

literatūros premijai. 

Vokiečių rašytojas Karl Olsberg rašo trilerius ir romanus jaunimui. Olsberg – jo 

slapyvardis, kurį autorius pasirinko pagerbdamas miestą, kuriame užaugo. Rašytojas 

nestokoja gero humoro jausmo. Prisistatydamas savo svetainėje jis rašo, kad apsigynė 

daktaro laipsnį dirbtinio intelekto tema, už ką jo kompiuteris vis dar pyksta ir mėgsta 

į knygas įterpti klaidų. Karl Olsberg dirbo vadybos konsultantu, kompiuterinių 

žaidimų dizaineriu ir įkūrė tris naujus startuolius. Tačiau turtų ir šlovės šios veiklos 

neatnešė, todėl jis nusprendė rašyti knygas ir tikisi vieną dieną tapti toks garsus, kaip 

jo mėgstamiausi autoriai Stephen King ir Robert Harris. 

 

Berniukas baltame kambaryje / Karl Olsberg. - Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], 

[2020]. - 297, [5] p. - ISBN 978-609-473-161-7. - UDK: 821.112.2-93-312.4. - 1388209 

 

Apie knygą: 

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. 

Gaidys raudonskiauterys : [leidinys su papildytos realybės elementais] / Perec Markiš. - 

[Vilnius] : Asociacija „Slinktys“ : Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, 2021. - 27, [1] p., įsk. 

virš. - (Bibliotekėlė). - ISBN 978-609-8286-06-9. - UDK: 821.112.28-93-1. – 1391646 

https://www.patogupirkti.lt/stephen-king-knygos/
https://www.patogupirkti.lt/robert-harris-knygos/


 

 Apie knygą: 

Knygą "Jei su lapėm prasidėsi..." sudaro lietuvių patarlės, 

priežodžiai, palyginimai ir posakiai, kurių pagrindinė 

veikėja yra lapė. Kiekvienos patarlės reikšmė paaiškinta, 

patarlės papildytos variantais, pateikti tiesioginiai ir 

netiesioginiai atitikmenys anglų kalba. Pabaigoje 

skaitytojas ras temų rodyklę ir lietuvių bei anglų patarlių, 

rodykles. 

Ši knyga "Jei su lapėm prasidėsi... " puikiai tinka tiek 

lietuvaičiams, norintiems gražiai kalbėti gimtąja kalba ir 

geidaujantiems turtinti anglų kalbos žinias, tiek 

kitataučiams, trokštantiems šnekėti vaizdinga lietuvių kalba, 

taip pat mokytojams, ieškantiems papildomų ugdymo priemonių ar vertėjams, 

ieškantiems šmaikštaus, taiklaus ir sąmojingo posakio ar atitikmens. 

 

Jei su lapėm prasidėsi... : lietuvių ir anglų patarlės, priežodžiai, palyginimai / Rasa 

Bačiulienė. - [Vilnius] : Pamėginčius, [2020]. - 111, [1] p. - ISBN 978-609-8224-05-4. - UDK: 

398.91(=172):087.5 

 

Apie knygą: 

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  

 
Kaip vikingas šalmus iškeitė į pyragus / Lu Fraser, Mark McKinley. - Vilnius : „Baltų lankų“ 
leidyba, [2021]. - [30] p. - ISBN 978-609-479-407-0. - UDK: 821.111-93-1 
 



Apie knygą: 

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. 
 
Liežuviukas Šaunuoliukas : [leidinys su papildytos realybės elementais] / Mani Leib. - 
[Vilnius] : Asociacija „Slinktys“ : Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, 2021. - [13] p., įsk. 
virš. - (Bibliotekėlė). - ISBN 978-609-8286-07-6. - UDK: 821.112.28-93-1. - 1391648 
 
 

 

Apie knygą: 
 

Susipažinkite su garsiausių kompozitorių muzika! 

Bachas, Bizė, Šumanas, Rimskis-Korsakovas, Mocartas, 

Vivaldis, Sen Sansas, Rosinis, Bethovenas, Šopenas, Forė, 

Debiusi – spauskite mygtukus ir klausykitės gražiausios 

klasikinės muzikos! 

Vaikams nuo 1 iki 6 metų. 

 

Maestro, muzika! : Bachas, Šopenas, Mocartas, Vivaldis... : išgirsk nuostabių kompozitorių 
kūrinius! : garsinė knyga : 12 melodijų / iš prancūzų kalbos vertė Donata Pleskevičienė. - 
Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2021. - [16] p. - ISBN 978-609-479-394-3. - UDK: 785:087.5 

 

Apie knygą: 

Mamyte, aš tave myliu.  

Nebaisūs man jokie šaltukai... 

nes šildo tavo bučinukai.“ 

Mielų gyvūnėlių iliustracijomis puošta knygelė 

pasakoja apie be galo svarbų ir magišką mamos ir vaiko 

ryšį.  

Žiūrinėdami šią knygelę, mažyliai niekad 

nenuobodžiaus: kaskart atvertus naują puslapį mažos 

rankelės ras vis kitokią judančią detalę ar smagų liesti 

paviršių.  



Žaisminga knygelė mažyliams padės įsiminti pirmuosius žodžius, skatins pažinti 

pasaulį ir lavinti akių ir rankų koordinaciją. 

 
Mamyte, aš tave myliu : [žaislinė knygelė su judinamosiomis detalėmis atvartuose] / [iš 
anglų kalbos vertė Reda Puodžiukė]. - Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2021]. - [12] p. - 
ISBN 978-609-479-384-4. - UDK: 821.111-93-34 

 

Apie knygą: 

„Neeilinė diena Balioniškyje“ - tai pasakojimas mažiems 

ir dideliems apie žmonių svajones, Balioniškyje 

pasiekiamas labai paprastai: tereikia danguje sugauti ar 

sužvejoti savąjį... balioną. 

Tačiau kodėl nepaprasto miesto gyventojai dažniau nebent 

žiūri aukštyn, grožisi ir dūsauja, užuot pasukę galvas, kaip 

pasiekti svajonę? Kodėl darbuokliai samdo balionų 

gaudytojus, o sugauti spalvoti kamuoliai tuoj pat subliūkšta? Ar Juna išdrįs siekti 

ypatingos savo svajonės, skaudžiai užgavusios mergaitei širdį ir įsisukusios tarp 

pūkuoto maumedžio šakų? Kokį troškimą slepia žalias Elmio balionas su geltonu 

kaspinu? 

Praleiskite vieną dieną Balioniškyje – pasisemkite drąsos ne tik svajoti, bet ir siekti 

svajonių. 

Neeilinė diena Balioniškyje / Reda Puodžiukė. - Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2021]. - [28] p. - 
ISBN 978-609-479-467-4. - UDK: 821.172-93-3 

Apie knygą: 

Garsinė knygelė „Nekutenk meškos!“ skirta vaikams 

iki 6-erių metų, knyga su medžiagėlėmis – brauk per jas 

ir klausykis gyvūnų balsų. 

Ei, nekutenk meškos! Bet kaipgi nepakutensi, jei 

gyvūnėliai tokie mieli, o rankelės nenustygsta vietoje? 

Tikroviškų garsų ir švelnių medžiagėlių knyga 

„Nekutenk meškos!“ skirta patiems mažiausiems 

skaitytojams, kurių paskutiniame puslapyje laukia 

pašėlęs siurprizas! 

 

Nekutenk meškos! : nes ji ims riaumoti... : garsinė knygelė su medžiagėlėmis / [Samas 
Taplinas]. - Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2021]. - [12] p. - ISBN 978-609-479-390-5. - UDK: 
821-93-34 

 



Apie knygą: 

Paveikslėlių knyga, iliustruojanti vieną šiuolaikiškų 

miestiečių dieną didmiestyje ir ūkininkų dieną kaime – nuo 

ryto iki vakaro. 

Klausimai ir užduotys skatins vaiko pastabumą, norą 

ieškoti ir surasti, suskaičiuoti pasislėpusias kates, šunis, 

striksinčias voveres ar zuikius. 

Tyrinėdami iliustracijas su vaiku galėsite aptarti: 

- kodėl visiems svarbu mankštintis; 

- kokias daržoves ir vaisius, kurių itin gausu miesto 

turguje, labiausiai mėgstate; 

- kodėl tiek daug kam patinka biblioteka ir ką žmonės joje 

randa; 

- kokia transporto priemone galima judėti mieste ir kur pereiti gatvę; 

- kam reikalingos saulės baterijos ant stogo ir kaip elektromobiliai tausoja aplinką; 

- ką vaikai veikia darželyje ir mokykloje. 

Susipažinkite su pagrindiniais knygos gyventojais. 

Mokslininkė Kristina gyvena kaime, tačiau dirba laboratorijoje mieste. Darbe ji 

svajoja sukurti naujus vaistus, o vakarais rūpinasi savo rožynu. Medyje prie Kristinos 

namo gyvena voveraitė Gilė. 

Ūkininkai Braškėnai gyvena dideliame name kaime. Jų šeima – tėtis Povilas, mama 

Rasa, senelis Aleksas, penki vaikai ir penkios katės. Braškėnai augina įvairiausias 

daržoves, uogas ir vaisius – juos kas rytą mama Rasa veža į turgų. Rytais į miestą 

išskuba ir vyresnieji vaikai, tėtis Povilas lieka prižiūrėti kūdikėlio, o senelis Aleksas 

darbuojasi ūkyje. 

Miestietis Leonas yra gydytojas, mėgsta groti elektrine gitara. Motociklu kartais 

važiuoja į svečius pas mokslininkę Kristiną. Jo šuo Vikis – puikiai dresuotas, moka 

daugybę triukų, todėl jį myli visi vaikai. 

Rebeka – jauna moteris, dirba miesto restorane ir labai mėgsta puoštis, ypač 

suknelėmis. 

Paulius ir Benas – broliai. Nors jie labai skirtingi, bet yra geri draugai. Benas – 

sodininkas, prižiūri miesto parko augalus, o Paulius architektas, kuria ir braižo 

ateities pastatus ir miestus. 

Ąžuolų šeima gyvena mieste, bute. Mama Eglė – bibliotekininkė, o tėtis Rokas 

elektromobiliu kasdien važiuoja dirbti į kaimą, pas ūkininkus. Dvyniai Rapolas ir 

Mykolas kitais metais lankys mokyklą. Svajoja turėti šunį, todėl kaskart, kai susitinka 

su Leono Vikiu – iškart puola apsikabinti. 

Ąžuolų šeimos seneliai – žinomi žmonės. Močiutė Vita Ąžuolė yra populiari aktorė ir 

dainininkė. Namuose daug jos įrašų, kartais vakarais ji dainuoja ir groja pianinu 

restorane. Senelis Gintautas Ąžuolas – rašytojas, daugybės knygų vaikams autorius. 

Kai tik pora pasirodo parke ar kitoje viešoje vietoje, prie jų visad susirenka vaikų ir 

suaugusiųjų būrys, prašo autografų ant plokštelės arba naujausios knygos. 

 
Nuo ryto iki vakaro : [paveikslėlių knyga] / Gabjota Alūzaitė. - [Vilnius] : „Baltų lankų“ leidyba, 
[2021]. - [16] p. - ISBN 978-609-479-426-1. - UDK: 793.7:087.5 



Apie knygą: 

„Pūkis ir Pūkutis“ – aštuntoji Pūkio pasakų serijos 

knygelė. Vytautas V. Landsbergis istorijose apie lapiuką 

Pūkį moko mažuosius skaitytojus pažinti gyvenimą. 

Autorius supažindina vaikus su aplinka bei kylančiomis 

problemomis. Šioje dalyje kalbama apie metų laikų kaitą. 

Pūkis – lapiukas, kuriam tėvai davė tokį vardą, nes gimęs 

jis priminė minkštą kamuoliuką. Mažylis labai smalsus, 

nuolat leidžiasi į nuotykius, o autorius Vytautas V. 

Landsbergis juos aprašo savo pasakose, skirtose 2-7 metų 

skaitytojams. 

Visos knygelės pasakoja apie skirtingus įvykius ar reiškinius. Štai pasakoje „Pūkis 

karalius“ lapiukas mokosi pagarbiai elgtis su kitais. „Pūkis ir traktorius“ supažindina 

vaikus su žemės ūkio darbais bei technika. „Pūkis ir baidyklė“ moko tvarkos ir kaip 

svarbu išlikti savimi. „Pūkis ir dantukai“ padeda įveikti dantų gydytojo baimę, o „Pūkis 

ir šarka“ pasakoja istoriją, kaip svarbu padėti kitiems. Na, o „Pūkis ir Pūkutis“ – apie 

sezoninius pokyčius. 

– Greitai prasidės ruduo, – vieną dieną lapiukui Pūkiui pasakė mama, – eik ir 

atsisveikink su vasara. Ir lapiukas išėjo. 

Vytautas V. Landsbergis pasakoja mažojo lapiuko nuotykius, kurie nutiko ieškant 

vasaros. Juk mama liepė su ja atsisveikinti, tik kaip surasti tą vasarą? Mažylis Pūkis 

sutiks savo draugus ir pamažu sužinos kaip pasaulyje keičiasi metų laikai. Pūkui teks 

atsisveikinti ne tik su vasara, o ir su drauge piene, kurią jis vėl susitiks tik kitą pavasarį. 

Pūkio pasakos yra labai jaukios, pamokančios, o dėl nuostabių Dalios Karpavičiūtės 

iliustracijų mažyliai noriai varto knygeles. 

Vytautas V. Landsbergis – poetas, publicistas, teatro ir kino režisierius, vaikų 

rašytojas. Jis režisavo daugiau nei dvidešimt filmų, taip pat pastatė daugybę spektaklių 

vaikams ir suaugusiems. Vytauto V. Landsbergio knygos vaikams itin populiarios, o 

kai kurie herojai tapo kultiniais. Beveik visi vaikai pažįsta Briedį Eugenijų, Pelytę Zitą 

ar arklį Dominyką. Šie personažai iš knygų puslapių buvo perkelti ir į teatro sceną. 

2003-iais metais autorius gavo Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos Vaikų 

literatūros premiją už nuopelnus vaikų literatūrai, 2009-tais metais Vytautas tapo 

Lietuvos Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatu. 

 
Pūkis ir pūkutis / Vytautas V. Landsbergis. - [Vilnius] : Dominicus Lituanus, 2020. - [24] p. - 
(Pūkio pasakos; kn. 8). - ISBN 978-609-8227-16-1. - UDK: 821.172-93-34 
 



Apie knygą: 

Niršdamas ir nusivylęs savo motina Jakobas išvyksta į 

Šiaurės Kanadą. Ledo ir sniego dykynėje jis nori rasti 

savo tėvą, apie kurį motina jam visą gyvenimą melavo. Ir 

vos lieka gyvas užpultas ir sunkiai sužeistas lokio. 

Tačiau vaikinui su vilko širdim pasiseka: vidur laukinių 

nežabotų tyrų, kur dangus ir horizontas susilieja į begalinę 

baltumą, jis sutinka Kimę. Jai, kaip ir jam, gresia būti 

palaužtai likimo. Bet ar gali skausmas kada nors virsti 

meile? 

Išgyvenimo nuotykis šiaurės Kanados sniegynuose ir 

įspūdinga meilės istorija vienu metu – meistriškas 

pripažintos autorės romanas „Sniego 

šokėjas“ paaugliams. 

Aštuoniolikmečiui Jakobui reikėtų ruoštis abitūros egzaminams, tačiau po konflikto su 

mama ir patėviu jis nusprendžia per Velykų atostogas nukeliauti į Kanados šiaurę ir 

pagaliau susipažinti su kri genties indėnu tėvu, apie kurį iki šiol nieko nežinojo. 

Jakobas, norėdamas atrasti savo šaknis, gauna nepalyginamai daugiau – jo laukia ne 

tik akistata su iki šiol nepažinta tėvo kultūra, bet ir mirtini pavojai laukiniuose tyruose 

bei nauji jausmai. 

Vokiečių rašytoja Antje Babendererde (g. 1963 m.) – dar ir mokytoja bei terapeutė. 

Autorė itin domisi Šiaurės Amerikos indėnų kultūra, tai nuolat pasikartojanti tema jos 

kūriniuose. Lietuvių skaitytojams A. Babendererde pažįstama iš knygų „Indigo 

vasara“, „Nematoma mėnulio pusė“ ir „Laumžirgių vasara“. Jos romanai su malonumu 

skaitomi ne tik vokiečių, bet ir prancūzų, čekų, vengrų kalbomis. 
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Apie knygą: 

Lapinas ir toliau gyveno jų širdyse, prisiminimuose ir 

tame juoke... ir ten gyvens visados. 

„Skaitant šį jautrų pasakojimą apie lapino mirtį jums 

prireiks nosinės ašaroms nusišluostyti“. 

Guardian 

„Užburiančios Debi Gliori iliustracijos papildo Alano 

Duranto tekstą ir padeda jam atsiskleisti visu grožiu“. 

Books for Keeps 

„Šiltas, už širdies griebiantis pasakojimas, švelniai 

aiškinantis mirtį... Nuostabios iliustracijos“. 
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Apie knygą: 

Džiunglėse gimusi legenda apie bebaimį beždžionių užaugintą 

vaiką Tarzaną pirmą kartą po 90 metų pasirodo lietuviškai kaip 

nuostabaus grožio knyga! 

"Kartais rašytojo sukurtas personažas išauga knygos, netgi 

savo skaitytojų kartos rėmus ir tampa simboliu, su kuriuo nori 

susitapatinti dalis visuomenės." Robertas A. Heinleinas 

Pirmą kartą 1914 m. išleista E. R. Burroughso knyga 

„Tarzanas“ buvo idealizuotas gamtos ir civilizacijos 

susidūrimo paveikslas. Nežmogiškai stiprus, gaivališkas, bet 

kilnus gamtos vaikas Tarzanas iš karto sužavėjo skaitytojus ir 

tapo viena iš seniausių populiariosios kultūros ikonų, tikro 

vyriškumo etalonu. Jau po ketverių metų „Tarzanas“ virto filmu, kuris pirmą kartą kino 

istorijoje uždirbo milijoną dolerių, vėliau knyga ne kartą perleista kaip komiksų serija, 

pagal ją sukurtas animacinis filmas, televizijos serialas. Tarzanas vadinamas geriausiai 

žinomu literatūros herojumi pasaulyje. 

Šio klasikinio romano „Tarzanas“ veiksmas vyksta tankiose Vakarų Afrikos 

džiunglėse. Iš Anglijos į nesvetingą žemyną atklydusi lordo ir ledi Greistokų šeima 

palieka vos metų sulaukusį sūnų našlaitį. Jį išaugina žmogbeždžionės. Niekada iki galo 

nepritapęs prie gentainių, iš tėvų paliktos bibliotekos vaikas pats išmoksta skaityti ir 

kalbėti. Sunki kova dėl išlikimo išaugina Tarzaną panašų į pusdievį: raumeningą, vikrų, 

narsų, vyrišką. Kai baltaodžių žmonių ekspedicija atveda į džiungles gražuolę Džeinę 

Porter, Tarzanas vėl žengia į civilizaciją išsikovoti jos meilės… 
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