
2021 m. gruodžio mėn. gautos naujos knygos 

Apie knygą:  
 

Lucinda Riley – viso pasaulio skaitytojų mylima britų rašytoja, kurios 
knygos išverstos į 37 kalbas. Labiausiai ją išgarsino romanų ciklas 
„Septynios seserys“. 
Harry'is Whittakeris – BBC radijo laidų vedėjas, vienos žinomiausių 
Jungtinės Karalystės improvizacijų trupės narys, Lucindos Riley sūnus. 
„Greisė ir Kalėdų angelas“ – pirmoji Lucindos Riley ir Harry'io Whittakerio 
knyga vaikams iš serijos apie angelus sargus. 
Nes kažkur yra angelas, kuris tavęs klausosi... 
Šis pasakojimas apie angelą sargą vardu Viltis ir mažą mergytę Greisę. 
Kūčios. Greisė kartu su broliuku Nikolu ruošiasi vaidinti mokyklos 
kalėdiniame spektaklyje. Mergaitė labiau už viską trokšta, kad jį pamatytų 
ir tėtis. Jis – žvejų laivo kapitonas ir vis dar jūroje... Tėtis pažadėjo Greisei 

grįžti. Juk ryt Kalėdos! Tačiau netikėtai kyla audra ir tėčio vieta salėje tuščia. Mergaitė labai nuliūsta. 
Vakare atsigulusi į lovelę ji glaudžia prie savęs mažą angeliuką ir prašo audros nurimti. Tylutėlį Greisės 
balsą išgirsta Kalėdų angelas Viltis... 
„Greisė ir Kalėdų angelas“ – jaudinanti, Kalėdų magijos kupina istorija, kuri sušildys širdis ir pripildys jas 
šventinio džiugesio. 
Jei kada nerimauji, kad gali nutikti kas blogo, ir jautiesi taip, lyg pilvukas ir kojos būtų kaip vata, gali 
paprašyti angelo sargo pagalbos. Ir atmink, angelai visai nesupranta žodžio „neįmanoma". 
 

Greisė ir Kalėdų angelas / Lucinda Riley, Harry Whittaker. – Vilnius : Tyto alba, 2021. – 52, [4] 

p.. – ISBN 978-609-466-606-3 

 

Apie knygą:  

David Walliams (Deividas Valjamsas) – britų rašytojas, dėl kurio juokingų 
ir įdomių knygų visi Jungtinės Karalystės vaikai eina iš proto. Jis šiuo 
metu – pats mėgstamiausias vaikų rašytojas pasaulyje! 
Sveiki atvykę į ateities pasaulį! Pasaulį, kuriame viešpatauja tamsa, 
atgyja paslaptingos mitinės būtybės ir verda pašėlusiai pavojingi 
nuotykiai! 
BRITANIJA 2120-ieji. Karalystė skendi tamsoje ir griuvėsiuose, žmonėms 
trūksta maisto, o už nepaklusimą karaliui gresia griežtos bausmės... 
Bakingamo rūmai dabar ne tik karališkosios šeimos namai, bet ir tvirtovė, 
į kurią niekas negali nei patekti, nei iš jos ištrūkti. 
Štai tokią karalystę vieną dieną paveldės dvylikametis PRINCAS 
ALFREDAS. Ligotas berniukas dar niekada nėra matęs pasaulio už 
Bakingamo rūmų, jis dienų dienas leidžia savo kambaryje skaitydamas 
knygas. Tuo tarpu rūmuose dedasi vis keistesni dalykai: vienas po kito 
dingsta svarbūs asmenys, keistai silpsta karaliaus sveikata, o vieną dieną 

karalienė paskelbiama išdavike ir įkalinama Londono Taueryje. Jaunasis princas Alfredas supranta, kad 
privalo sukaupti bent dalį savo pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro...prosenio Liūtaširdžio dvasios ir 
išvaduoti mamą... bei VISĄ ŠALĮ! O priešų daug: karalystę ir visą pasaulį norintis užvaldyti LORDAS 
PROTEKTORIUS, nuolat aplinkui zujanti VISAREGINTI AKIS, negailestinga karališkoji sargyba ir 
baisiausias iš visų – mitinis UGNINIS GRIFAS... Tačiau kai į kovą netikėtai stoja Alfredo močiutė su būriu 
draugių ir povandeniniu laivu, tiesiog NEGALI NEPASISEKTI! Juk niekas nėra per senas ar per jaunas 
nuotykiams! Atėjo laikas pasitikti savo likimą! Te PERVERSMAS prasideda! 

 

Bakingamo rūmų pabaisa / David Walliams. – Vilnius : Tyto alba, 2021. – 461, [4] p.. – ISBN 

978-609-466-582-0 

 



Apie knygą:  

Jau skaitei knygas apie blogiausius pasaulio vaikus ir blogiausius 
pasaulio mokytojus. Pasiruošk susitikti su... BLOGIAUSIAIS 
PASAULIO TĖVAIS! 
Tėvai tikrai kartais būna NE-PA-KEN-ČIA-MI ir moka šimtus būdų 
padaryti gėdą savo vaikams: 
– jie paspjaudo ant nosinaitės ir ima šluostyti tau smakrą; 
– verčia tave šokti ir dainuoti kaskart, kai į svečius atvažiuoja 
močiutė; 
– prie mokyklos vartelių šlapiai tave pabučiuoja; 
– per tavo dvyliktą gimtadienį visiems pasakoja, ką darydavai į 
sauskelnes kūdikystėje... 
Tačiau visi jie nė iš tolo neprilygta šiai šutvei SIAUBŪNŲ. Užsikimšk 
nosį, nes netrukus susitiksi su tėčiu, kurio kojos pačios 
smardžiausios pasaulyje; slėpk žaislus, nes juos jau pasiruošęs 
pasisavinti Montis Monopolis; saugokis Bario Barbaro, Terio Irzlūno; 

ir, oi, NEEEE!!! – tavęs link jau skrieja SUPERMAMA! 

Perskaityk šią knygą ir įsitikinsi, kad tavo tėvai tėra mieli pūkuoti kačiukai. 

P. S. Ir nepamiršk šiandien vakare jų apkabinti prieš miegą. 

 

Blogiausi pasaulio tėvai / David Walliams. – Vilnius : Tyto alba, 2021. – 306, [2] p.. – ISBN 

978-609-466-610-0 

 

Apie knygą: 

TOMAS DIRGĖLA – vienas populiariausių lietuvių vaikų rašytojų, 

kurio knygos leidžiamos pa-kartotinai ir verčiamos į užsienio kalbas, 

o vaikai tiesiog eina iš proto dėl jo detektyvinės serijos „Domas ir 

Tomas“! Savo skaitytojams Tomas Dirgėla dovanoja jau dvidešimt 

antrą knygą. 

Ei, skaitytojau! Ar pameni Luką Šiaudelį? Šį kartą jį ir jo batsiuvį tėtį 

ištinka didžiulė nelaimė – sudega jų mažytis kambarėlis! Negana to, 

Lukas netyčia sudaužo vertingą skulptūrą, už kurią Šiaudelis 

Vyresnysis turi atidirbti – pasiūti nepaprastus baleto batelius, 

puantus, kiekvienam ne-mokšai padedančius tapti tikra baleto 

žvaigžde. Neilgai trukus paaiškėja, kad atsitiktinumų šioje istorijoje 

daug mažiau, nei atrodo. 

Ar nelaimė gali pakeisti net patį didžiausią gobšuolį? Ar lengva 

savyje atrasti drąsos daryti tai, kas tau iš tikrųjų patinka? 

Perskaityk šią knygą ir sužinosi! 

 

Lukas Šiaudelis šoka baletą / Tomas Dirgėla. – Vilnius : Tyto alba, 2021. – 185, [1] p.. – ISBN 

978-609-466-599-8 

 

 

 

 



 

Apie knygą:  

Meilės laiškas vaikystei ir vasarai. 
Prasideda dvyliktoji Daglo Spoldingo vasara. Gamta vėl tvinsta 
žiedais ir žaluma, dūzgia bitės, užburiančiai kvepia močiutės 
patiekalai, senelis kaip ir kasmet ruošiasi gaminti pienių vyną, 
kuriame išsaugoma kiekviena Spoldingų vasara. Sportiniai bateliai 
lengvai nešioja po laukus ir pievas, o kiekviename kampelyje knibžda 
paslaptys, nuotykiai, svajonės, atradimai, kurių svarbiausias – kad esi 
gyvas, kvėpuoji pilna krūtine, jauti! Daglui ši vasara bus ypatinga – į 
smagius nuotykius įsiterps ir liūdnų dalykų, nerūpestingą būtį įvairins 
anksčiau nekilę klausimai, įdomūs pašnekesiai atvers tikrovę, kurios 
jis dar nepažįsta. Taip siaučiant vasarai nejučia ūgtelėjęs Daglas 
peržengs vaikystės ir paauglystės slenkstį. 
„Pienių vynas“ – vienas garsiausių kultinio JAV rašytojo Ray 

Bradbury (Rėjaus Bredberio) kūrinių, ypač skaidrus, lengvas, 
poetiškas. Nepakartojamas autoriaus vaikystės prisiminimų ir 
neišsenkančios fantazijos derinys, iš tiesų padedantis įgyti arba 
atgauti gyvenimo džiaugsmą. 
 

 

Pienių vynas : romanas / Ray Bradbury. – Vilnius : Tyto alba, 2021. – 334, [2] p.. – ISBN 978-
609-466-578-3 
 
 

 

 Apie knygą: 

Pirmoji Nobelio literatūros premijos laureatė moteris – švedų 

rašytoja Selma Lagerlöf (Selma Lagerliof, 1858–1940) – nepakartojama 

pasakotoja, su jos knygomis jau užaugo ir neabejotinai dar užaugs ne 

viena skaitytojų karta. Garsiausia jos knyga vaikams „Stebuklingosios 

Nilso kelionės“ iš pradžių buvo sumanyta kaip patraukliai parašytas 

geografijos vadovėlis, bet šios didžios pasakotojos rankose virto 

dėmesį prikaustančia kelione, kurioje nepaprastai įdomios žinios apie 

geografiją ir gamtą susipina su stebukliniais ir tikrais keturiolikmečio 

Nilso nuotykiais. 

Nevykusiai pajuokavęs ne itin gero būdo paauglys Nilsas pavirsta 

nykštuku ir netyčia užsiropštęs žąsinui Martynui ant sprando kartu su 

juo leidžiasi į kelią – iki Laplandijos pačioje šiaurėje. Taip prasideda 

nuostabi įvairiausių nuotykių ir išbandymų kupina kelionė. Berniukas su 

savo naujuoju draugu žąsinu praskris virš įlankų ir uostų, uolėtų kalnų ir neįžengiamų miškų, ežerų ir upių 

su grėsmingais kriokliais, apsilankys paslaptinguose miestuose ir didingose pilyse. Susipažins su 

didžiuliais lokiais, drąsiais elniais, šokančiomis varnomis ir tik stebuklingose kelionėse sutinkamomis 

mitinėmis būtybėmis. Bet dar svarbiau – Nilsas nukeliaus nepaprastai turiningą vidinę kelionę ir grįš namo 

pažinęs ne tik pasaulį ir jo grožį, bet ir patį save. 

Stebuklingosios Nilso kelionės / Selma Lagerlöf. – Vilnius : Tyto alba, 2021. – 585, [6] p.. – 

(Klasika). – ISBN 978-609-466-602-5 

 

 



 

Apie knygą: 

Violeta Palčinskaitė – poetė, prozininkė, dramaturgė, scenaristė, 
vertėja, didžiausią savo kūrybos dalį skyrusi mažiesiems 
skaitytojams. Su rašytojos eilėraščiais ir pjesėmis užaugo ne viena 
skaitytojų karta. 
Šįkart Violeta Palčinskaitė vėl kviečia susitikti su troliu Moliu iš knygos 
„Muzika Troliui“, 2011 metais išrinkta Metų knyga vaikams. Ar trolis 
Molis ir po dešimtmečio liko toks pat įžūlus pagyrūnas? Ir kodėl jam 
parūpo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis? 
Autorė sako: „...pasiilgau to nepiktybiško melagio, to nenumaldomo 
padaužos, ir nutariau Molį šį kartą atsigabenti į savo namus. Štai taip 
atsirado antroji knygelė apie trolį. Trolį, ieškantį Čiurlionio. Kodėl? Ogi 
todėl, kad trolis Molis visur prisistato kaip didis muzikos mylėtojas... 
O jeigu mano jaunasis skaitytojas, perskaitęs apie trolio nuotykius, 
irgi ims ieškoti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos, ir ne tik 
muzikos, kūrinių, jausiu, kad knygą parašiau ne veltui.“ 
Na, o dabar orkestras grojo Čiurlionio simfoninę poemą „Miške“. 

Atidžiai stebėjau Molio snuk... atsiprašau, veido išraišką. 
Molis buvo laimingas! Dar niekada nebuvau mačiusi trolio Molio tokio laimingo. Niekada. Netgi tada, kai 
teko ilgokai viešėti jo šalyje. Regis, matė spalvas, kurias tik jis vienas galėjo matyti, linguojančius vėjyje 
medžius, kuriuos tik jis vienas buvo apkabinęs, ir laikė ant delno paukščius, kurių vardus žinojo jis vienas. 

 

Trolis Molis ir Čiurlionis / Violeta Palčinskaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2021. – 132, [4] p.. – ISBN 

978-609-466-598-1 

 

 Apie knygą: 
Mes visi norime užauginti sėkmingus, savarankiškus ir laimingus 
vaikus. Todėl aktyviai planuojame, kontroliuojame, nuolat peikiame 
ir koreguojame jų gyvenimą bei veiksmus. Tačiau mūsų pastangos 
paveikti kitą žmogų, darant jam tiesioginę įtaką, beveik beprasmės. 
Marina Melija – psichologė, turinti keturiasdešimties metų darbo 
patirtį, – siūlo veiksmingesnį būdą: palikti vaikus ramybėje ir sutelkti 
dėmesį į save, į savo žodžius ir poelgius. 
Autorė analizuoja konkrečius atvejus, su kuriais susiduria savo 
darbe konsultuodama tėvus, ir atskleidžia išmintingų tėvų elgesio 
veiksmų seką, padedančią išspręsti „neišsprendžiamas" problemas. 
Knygoje „Palikite vaiką ramybėje!“ jūs sužinosite apie tai: 
• kaip suteikti vaikui laisvę? 
• kaip nustatyti ribas? 
• kaip elgtis, jeigu vaikas patiria patyčias? 
• kaip elgtis su vaikui skirtais kišenpinigiais? 
• kaip tėvams susigrąžinti autoritetą? 

Iš knygos: 
Vaikas auga jausdamas nežmonišką spaudimą. Jam pamažu bandoma įteigti, kad tikrasis gyvenimas 
dar neprasidėjo, kad šiandiena yra tik pasiruošimas, o laimė laukia ateityje, ji aplankys, kai mažylis pelnys 
olimpinį auksą. 
Auklėti suteikiant laisvę siūlau vadovaujantis keturių laisvių taisykle: laisvas laikas, savarankiški žaidimai, 
laisvas užsiėmimų pasirinkimas ir asmeninė erdvė. 
Neatsižvelgiant į materialinę padėtį šeimoje, vaikui reikalinga sava erdvė: kambarys arba kampelis, kurį 
jis pats galėtų susitvarkyti ir jaustis saugus. 



Vaikui susidūrus su kokia nors problema, neretai einame lengviausiu keliu: mums paprasčiau patiems 
išspręsti problemą, suformuoti jam „priedangą“, apdrausti, kur reikia ir kur nereikia, nei gilintis, kas ir dėl 
kokios priežasties įvyko, juo labiau stengtis pakeisti jo elgesį. 
Kodėl vaikai užauga infantilūs? Pagrindinė priežastis – pernelyg intensyvi vaikų globa, didžiulis rūpestis 
ir tėvų noras juos nuo visko apsaugoti. 
Apie autorę 
Marina Melija – trijų vaikų mama, psichologijos profesorė, įtakingų verslininkų ugdančioji vadovė. 
Bestselerių „Verslas – tai psichologija“, „Kaip sustiprinti savo jėgas? Ugdomasis vadovavimas“, „Sėkmė 
– asmeninis reikalas“, „Svarbiausia pirmųjų gyvenimo metų paslaptis“, „Paprastai apie sudėtingus 
dalykus. Kaip mes gyvename, dirbame, mylime“, „Mūsų vargšai turtingi vaikai“ autorė. 

 

Palikite vaiką ramybėje! : paprastos išmintingų tėvų taisyklės / Marina Melija. – Vilnius [i.e. 
Klaipėda] : Liūtai ne avys, 2020. – 203, [1] p.. – ISBN 978-609-8254-31-0 

 

 Apie knygą: 
Vienuolikmetė Enė – sunkus vaikas. Supykusi ji patiria įniršio 
priepuolius, viską tarsi užlieja raudona spalva. Mergaitė neturi tėvų, 
nuolat keliauja per globėjų šeimas, todėl yra nepatikli, atsargi, sunkiai 
bendrauja. Vieną dieną Enė atsiduria prestižinėje internatinėje 
mokykloje. 
Pirmoje trilogijos dalyje „Gyvenimas – skaičiavimo klaida" Enė iš ten 
ketino sprukti pirmai progai pasitaikius. Antroje dalyje „Draugystė 

veža" Enė supranta, kad mokykloje ne taip jau blogai. Bet tada pasipila 
nelaimės: nuniokotas kambarys, pavogti daiktai ir kitoks š... O visi 
įrodymai – ne naujokės naudai! Enei teks nemenkai paplušėti, kad 
nebūtų išmesta iš mokyklos ir atskleistų visas jos paslaptis. 
Antrojoje dalyje istorija pasakojama pirmuoju asmeniu, sukomponuota 
tarsi laiškas ją gydančiam psichiatrui. Tikroviškumo jausmą suteikia 
kreipiniai į gydytoją ir paaugliams būdinga kalba. Tekste tebėra 
užtušuotų keiksmažodžių, tačiau jų mažiau, nes Enė jau mokosi 
valdytis. 
 

 

Aš ir nevykėliai. Draugystė veža / Vanessa Walder. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra 
Publica], [2021]. – 267, [4] p.. – ISBN 978-609-473-198-3 
 

 Apie knygą: 

 
 Sveiki atvykę į Magiškų gyvūnų mokyklą! Mokyklą, kuri taip vadinama ne 
veltui. Jei pasiseks, čia rasi geriausią pasaulyje draugą. Tačiau ne 
berniuką ar mergaitę, o... magišką gyvūną, kuris tavimi rūpinsis, visada 
tave išklausys, pamokys ir patars. Ir dar – su tavimi bendraus tik tau 
vienam suprantama kalba. 
„Magiškų gyvūnų mokykla. Aukštyn ar žemyn“ – tai penktoji knygų serijos 
apie Magiškų gyvūnų mokyklą dalis. 
Panelės Kornfyld klasė dalyvauja televizijos viktorinoje „Aukštyn ar 
žemyn". Užduotys ne iš lengvųjų, joms įveikti reikia ir sumanumo, ir 
gudrumo, ir miklumo, ir net grožio! Vaikai viktorinai nuoširdžiai ruošėsi, 
tad, be jokių abejonių, panelės Kornfyld klasė laimės! Bet ne viskas taip 
paprasta, kai šou stebi per televizoriaus ekraną ir kai pats jame dalyvauji! 
 
 
 

 

Aukštyn ar žemyn / Margit Auer. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], [2021]. – 211, 
[13] p.. – ISBN 978-609-473-223-2 
 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/as-ir-nevykeliai--skaiciavimo-klaida/


 Apie knygą:  
Pasakos sekamos nuo neatmenamų laikų. Senų senovėje jos buvo 
skirtos ne vaikams, o suaugusiesiems. Kaip kitaip žmonės galėjo perduoti 
žinias, patirtį, išmintį – juk nei radijo, nei televizijos, o juo labiau interneto 
tuo metu nebuvo. Tik gerokai vėliau pasakos tarsi „atiteko" vaikams. 
Bet jų paskirtis nepasikeitė. Pasakos tebemoko atskirti gėrį nuo blogio, 
suteikia išminties, kaip elgtis, žadina pačius įvairiausius jausmus: gailestį, 
baimę, džiaugsmą... 
Pasikeitė ne tik pasakų adresatas, bet ir pasaulis – dabartinis gerokai 
skiriasi nuo to, kuriame pasakos buvo sukurtos. Šiuolaikiniai vaikai 
daugelio vaizduojamų dalykų ar žodžių nebesupranta. Kad mažiesiems 
būtų lengviau suprasti liaudies išmintį, į knygą atrinktos pasakos 
perrašytos bendrine kalba. 
Knygoje „Aukso tiltas" rasite retų, o gal net visai negirdėtų lietuvių 
liaudies pasakų apie: 

• karalaites, slibinus ir narsius jaunikaičius; 
• gudruolius ir kvailius; 
• išmintingus žvėris. 

 

Aukso tiltas : lietuvių liaudies pasakos / [sudarytoja Aistė Mišinytė]. – Kaunas : Debesų ganyklos 
[i.e. Terra Publica], [2020]. – 189, [3] p. – ISBN 978-609-473-176-1 
 

 Apie knygą:  
Autorė Pamela Butchart baigė filosofijos ir pedagogikos studijas. Kurti 
vaikams ėmė 2014 m. Rašytojos galvoje nuolat kirba daug linksmų ir 
įdomių minčių, jos sugula į istorijas vaikams. Jau išleista daugiau nei 
dvidešimt šios autorės knygų. Kelios jų, priklausančios serijai apie 
mokyklos detektyvus, pelnė „Blue Peter Best Story“, „FCBG Children's 
Book“ apdovanojimus, pateko į trumpąjį „The Lollies“ apdovanojimų 
sąrašą. 2018 m. P. Butchart tapo viena iš autorių, kuriančių naujas 
istorijas legendinės vaikų rašytojos Enid Blyton „Paslaptingojo septyneto“ 
serijai. 
„Mokyklos detektyvai“ – P. Butchart knygų serija vaikams apie linksmus, 
išradingus, šmaikščius ketvirtaklasius. Iza ir jos draugai Zakas, Džudė bei 
Meisė nuolat įsivelia į įvairias istorijas. O ar gali būti kitaip, kai aplinkui 
vyksta tiek keistų, visiškai nesuprantamų dalykų? 
Šįkart detektyvų ketvertukas pakliuvo į siaubingai rimtą bėdą: už lango 
siaučia pūga, visi įstrigę mokykloje, o kieme lyg niekur nieko vaikštinėja 

sniego žmogus. Bet net baisiausias sniego žmogus nesukliudys detektyvams išgelbėti mokyklos! 

 

Bėkit! Artinasi monstras iš Rytų! / Pamela Butchart. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra 
Publica], [2021]. – 279, [7] p.. – (Mokyklos detektyvai). – ISBN 978-609-473-219-5 
 

 Apie knygą:  
Po trilerio „Berniukas baltame kambaryje“, iš karto tapusio bestseleriu, 
apdovanotu prestižinėmis literatūros premijomis, pasirodė nauji Karlo 
Olsbergo romanai jaunimui: „Mergaitė keistoje šalyje“ ir„Berniukas 

akligatvyje“. Intriguojantis distopinis romanas „Berniukas akligatvyje“ kelia 
amžinąjį žmonijos klausimą – ar galima nugalėti mirtį? Kokiu būdu? Gal 
įmanomas amžinas gyvenimas kompiuteryje? 
Kompiuteriniame žaidime „Team Defence“ Manuelis neįveikiamas. Bet 
komandos nariai nežino, kad jis savo avatarą valdo tik padedant išmaniajam 
neįgaliojo vežimėliui Marvinui. Manuelis serga nepagydoma nervų liga, 
gyventi jam beliko vos keli mėnesiai. Sužinojus apie daug diskusijų keliantį 
eksperimentą įsižiebia viltis – įmanoma sukurti kompiuterinę vaikino 
smegenų simuliaciją. Tada jo sąmonė toliau gyvuotų kompiuteryje. Tačiau 
skenuojant smegenys visiškai suardomos... 
Tai romanas, kuriame autorius drąsiai kelia klausimus apie žmogiškos 
būties prasmę: ar tikime sielos nemirtingumu? Ar po mirties siela galėtų tęsti 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/mergaite-keistoje-salyje/


egzistenciją kita forma ar virtualiajame pasaulyje? Ar moralu rinktis eutanaziją, kai jautiesi patekęs į 
akligatvį? Kas skiria žmogų nuo dirbtinio intelekto? 
Drąsi knyga, kurios ilgai nepamirši! 
 

Berniukas akligatvyje : [romanas] / Karl Olsberg. - Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], 
[2021]. - 334, [1] p. - ISBN 978-609-473-203-4. - UDK: 821.112.2-93-312.9 
 

 

 Apie knygą:  

Tai istorija apie smalsų ir išradingą berniuką. Ar žinote, ką galima 
nuveikti su plastikiniu maišeliu? Sukonstruoti aitvarą, pagaminti 
akvariumą arba raketą, nešioti smėlį ir dar tiek visko įdomaus! Bet jei 
plastiko nerūšiuosi ir išmesi, kur pakliūva, pasaulis virs šiukšlynu. 
Pagrindinės knygelės vertybės – ekologija (plastikas gali būti 
pavojingas, negalima šiukšlinti, mokomasi rūšiuoti), atsakomybė (tik 
nuo mūsų pačių priklauso, kokiame pasaulyje gyvensime). 
Istoriją sukūrė metų knygos vaikams autorė, Prano Mašioto premijos 
laureatė Danguolė Kandrotienė. 
 
 
 
 

 

Berniukas ir maišiukas / Danguolė Kandrotienė. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], 
[2021]. – [32] p.. – ISBN 978-609-473-212-6 
 
 

 Apie knygą:  

Pasaulis pilnas paslapčių! Kad jas įmintų, knygos autorė, 
gamtosaugininkė Saulė Paltanavičiūtė, atrinko, išbandė ir aprašė net 
52 smagius eksperimentus, kuriuos lengva daryti namuose. Jei kas 
savaitę atliksi po vieną – įdomios veiklos užteks visiems metams! 
Eksperimentuodamas ne tik suprasi, kaip veikia fizikos dėsniai ar 
kodėl vyksta cheminės reakcijos, bet ir išmoksi parašyti slaptą žinutę 
draugams, pasigaminsi kinetinio smėlio ar net šlykštuką! 
Eksperimentus atlikti nesudėtinga ir smagu, nes: 
• reikiamų medžiagų ir priemonių lengva rasti buityje; 
• iliustruota eksperimentų eiga; 
• palikta vietos pastaboms, idėjoms, pamąstymams. 
Pasaulio paslaptis gliaudyk lengvai ir smagiai! 

 

 

 

 

Eksperimentai vaikams / Saulė Paltanavičiūtė. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], 
[2021]. – 191, [1] p.. – ISBN 978-609-473-205-8 
 

  

 

 

 

 

 



 

Apie knygą: 
Autorė Pamela Butchart baigė filosofijos ir pedagogikos studijas. Kurti 
vaikams ėmė 2014 metais. Rašytojos galvoje nuolat kirba daug linksmų ir 
įdomių minčių, jos sugula į istorijas vaikams. Jau išleista daugiau nei 
šešiolika šios autorės knygų. Kelios jų, priklausančios serijai apie 
mokyklos detektyvus, pelnė „Blue Peter Best Story“ ir „FCBG Children's 
Book“ apdovanojimus. Šiuo metu P. Butchart kuria naujas istorijas 
legendinės vaikų rašytojos Enid Blyton „Paslaptingojo septyneto“ serijai. 
„Mokyklos detektyvai" – Pamelos Butchart knygų serija vaikams apie 
linksmus, išradingus, šmaikščius ketvirtaklasius. Iza ir jos draugai Zakas, 
Džudė ir Meisė nuolat įsivelia į įvairias istorijas. 
Knygoje „Gelbėkit, mus puola vilkolakis“ detektyvų ketvertukas išvyksta 
iškylauti. Bet negi detektyvai ramiai nusėdės, kai aplinkui vyksta tokie 
keisti dalykai: pradingsta dešrelės, kažkas kaukia naktimis, o dar naujoji 
mokytoja Mėnulė kasdien tampa vis... plaukuotesnė! 

Nėra jokių abejonių – mokyklos stovykloje gyvena VILKOLAKĖ! Reikia paskubėti, kol ji nieko neužpuolė! 

 

Gelbėkit, mus puola vilkolakis! / Pamela Butchart. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra 
Publica], [2020]. – 284, [4] p.. – (Mokyklos detektyvai). – ISBN 978-609-473-164-8 
 

 Apie knygą: 
Sveiki atvykę į Magiškų gyvūnų mokyklą! Mokyklą, kuri taip vadinama ne 
veltui. Jei pasiseks, čia rasi geriausią pasaulyje draugą. Tačiau ne 
berniuką ar mergaitę, o... magišką gyvūną, kuris tavimi rūpinsis, visada 
tave išklausys, pamokys ir patars. Ir dar – su tavimi bendraus tik tau 
vienam suprantama kalba. 
Tai ketvirtoji knygų serijos apie magiškų gyvūnų mokyklą dalis. 
Klasės padauža ir peštukas Silas gauna magišką gyvūną! Negali būti, 
nejau jis tikrai jo nusipelnė? Klasė pasipiktinusi, bet niekas, išskyrus Silą, 
nežino, kad yra paskirtas bandomasis laikotarpis. Jei Silas nusikals – teks 
atsisveikinti su magišku gyvūnu! Berniukas pasiryžęs padaryti viską, kad 
tik taip nenutiktų. Bet lengva pasakyti, sunku padaryti: Silo gyvūnas, 
krokodilas Rikas, – tikras nenuorama. 
Šioje dalyje mokiniai keliauja į išvyką, Silas ne tik įgyja tikrą draugą, bet ir 
sužino, kuo taps užaugęs. O vaikai įsitikina, kad tikri draugai vieni kitų 
bėdoje nepalieka. 

 

Į kelionę! / Margit Auer. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], [2020]. – 210, [11] p. 
– ISBN 978-609-473-181-5 
 

 Apie knygą:  
„Kaip auginti savarankiškus, kūrybingus vaikus?“ – tai visuminio 
šeimos ugdymosi akademijos „Family Lab Academy“ edukologių 
Jovitos Starkutės ir Indrės Neimantės knyga, kuri padės tėvams 
atsakyti į daugybę klausimų, kylančių pačiu svarbiausiu vaikų 
auginimo ir ugdymo laikotarpiu – nuo gimimo iki 5 metų. 
Knygoje sužinosite, kaip paskatinti vaiko fizinę, kalbos, pažinimo, 
socialinę ir emocinę raidą, kokios veiklos lavina svarbiausius įgūdžius 
ir kaip jomis sudominti mažylį. Taip pat rasite patarimų, kaip namie 
sukurti kūrybingumą ugdančią aplinką, kaip ugdymui pritaikyti 
kūrybines dėžes, kokių priemonių jose turėtų būti. 
Knygoje gausu kūrybinių veiklų (žaidimų, užduočių, pratimų) idėjų, 
kurioms įgyvendinti pakaks namie turimų ar gamtoje rastų priemonių. 
Šios veiklos skatins vaiko ugdymosi procesą, visai šeimai suteiks 
kūrybos, buvimo kartu džiaugsmą. Jos visos skirtos mažyliams, 
tačiau lengvai pritaikomos ir vyresniems vaikams. 
 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/serija/mokyklos-detektyvai/


Kaip auginti savarankiškus, kūrybingus vaikus? : vaiko ugdymas nuo gimimo iki 5 metų / Jovita 
Starkutė, Indrė Neimantė. - Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], [2021]. - 177, [6] p. 
- ISBN 978-609-473-191-4. - UDK: 373.2.015.31 
 

 

 Apie knygą:  

Tai tikra mokslinė knyga smalsiems žvaigždinėtojams, parašyta tikrų 
tikriausio astronomo! Kuo ji skiriasi nuo kitų mokslinių knygų? Puikiu, 
smagiu ir labai paprastu pasakojimu, kurį lengvai supras 
pradedantieji žvaigždinėtojai. Ką jie ras knygoje? Viską! Patarimus, 
kaip pasiruošti žvaigždžių stebėjimui, kur tai daryti, kaip atpažinti 
dangaus objektus ir kur jų ieškoti. Kaip ir tikroje mokslinėje knygoje, 
jos pabaigoje yra žodynėlis ir rodyklė. 
Rimtą mokslininką ir astronomą Stuartą Atkinsoną parašyti knygą 
vaikams įkvėpė jo mylima katytė Pegė, kai vieną naktį taip smalsiai 
pažvelgė į žvaigždes, kad jis susimąstė, kiekgi kačių naktimis 
žvalgosi į žvaigždėtą dangų ir gėrisi juo... Taip pat knyga skirta ir 
Felisetei, benamei katei, kuri 1963 m. tapo pirmąja į kosmosą 
pakilusia kate. 
 

 

Kelionė po naktinį dangų / Stuart Atkinson. - Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], 
[2020]. - 54, [10] p. - ISBN 978-609-473-171-6. - UDK: 52:087.5 
 
 
 

 Apie knygą:  
Autorės Annos Ruhe galvoje įdomios istorijos sukosi jau seniai, 
tačiau rašyti ji pradėjo tik gimus dviem vaikams. Pirmąsias autorės 
knygas itin palankiai sutiko jaunieji Vokietijos skaitytojai (10–14 
metų), jos įvertintos reikšmingais apdovanojimais. Autorė greitai 
išgarsėjo gimtojoje šalyje, o knygų serija apie Kvapų vaistinę Annai 
Ruhe atnešė tarptautinę šlovę. 
Pirmoji serijos dalis „Kvapų vaistinė: magija tvyro ore“ sulaukė tokio 
didelio jaunųjų skaitytojų pripažinimo, kad autorė Anna Ruhe parašė 
jau šešis šios knygos tęsinius, o už pirmąją dalį pelnė ne vieną vaikų 
ir jaunimo literatūros apdovanojimą: „Leipziger Lesekompass“, 
„Ulmer Unke“. 
Antrojoje dalyje „Juodosios gėlės mįslė“ pasakojama, kokius 
nuotykius patyrė Liusė, Matis ir Benas po nelengvo mūšio su 
amžinaisiais. Aiškindamiesi, kas pavogė meteoro miltelius, be kurių 
neįmanoma pagaminti nė vieno stebuklingo kvapo, vaikai ne tik 
atskleidžia miltelių dingimo paslaptį, bet ir įmena dar vieną svarbią 
mįslę. 

 

Kvapų vaistinė : juodosios gėlės mįslė / Anna Ruhe. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra 
Publica], [2021]. – 280, [8] p.. – ISBN 978-609-473-211-9 
 

  

 

 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/kvapu-vaistine--magija-tvyro-ore/


Apie knygą:  

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

Laiko skrynia : [romanas] / Andri Snær Magnason. - Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra 
Publica], [2021]. - 315, [3] p. - ISBN 978-609-473-195-2. - UDK: 821.113.3-93-31 

 

 Apie knygą:  
Knygos autorius – žinomas gamtininkas, apdovanotas ir vaikų be galo 
mėgstamas rašytojas Selemonas Paltanavičius. 
Autorius yra išleidęs daugiau nei 60 knygų. Dvi iš jų išrinktos geriausiomis 
metų knygomis vaikams (2006 ir 2016 m.). 
„Lietuvos gyvūnų didžioji knyga“ skirta visai šeimai. Autorius atskleidė 
nuostabų Lietuvos gyvūnijos pasaulį: pradėjęs nuo gyvūnų, gyvenančių 
vandens laše, knygą pabaigė pristatydamas stambiausius mūsų krašto 
žinduolius, kurių pėdos atspaudas vargiai telpa į puslapį. Knyga didelė ir 
stora – joje išsamiai aprašyta daugiau nei 150 gyvūnų rūšių, o trumpai 
paminėta bent dvigubai tiek. Knyga gausiai iliustruota gyvūnų 
nuotraukomis, praturtinta vaizdo ir garso įrašais. 

 

 

 

 

Lietuvos gyvūnų didžioji knyga : [leidinys su papildytos realybės elementais] / Selemonas 
Paltanavičius. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], [2020]. – 239, [1] p. – ISBN 978-
609-473-163-1 
 

 Apie knygą: 
 Belgijoje Quentino Grébano iliustracijos atpažįstamos taip, kaip mūsų 
šalyje Kęstučio Kasparavičiaus. 2000 m. jo iliustracijos knygai „Tales 
of the Alphabet“ įvertintos „Saint-Exupéry“ apdovanojimu. 1999, 2000 
ir 2009 m. dailininko iliustracijos pristatytos Bolonijos vaikų knygų 
mugėje. 
Knygoje „Mažas skubus reikaliukas“ pasakojama apie mažos katytės 
didelį nuotykį. Katytė Eva su mama išsiruošia į turgų, bet prieš tai 
neapsilanko tualete. Toli nuo namų mažylę prispiria mažas reikaliukas. 
Kaip pasiekti namus, kol katytės neištiko didelė bėda? Visiems, kas 
turi vaikų, ši situacija gerai pažįstama. Autorius istoriją perteikia 
šmaikščiai ir žaismingai. 
Lietuvių kalba „Debesų ganyklos“ išleido dar vieną autoriaus knygą 
– „Kai aš užaugsiu..." 
 

 

Mažas skubus reikaliukas! / Quentin Gréban. - Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], 
[2021]. - [26] p. - ISBN 978-609-473-194-5. - UDK: 821.133.1(493)-93-3 
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 Apie knygą:  
Mila Berg ir Marina Krämer sukūrė labai jaukią istoriją apie mažąją 
vienaragę. Žvaigždelė ne tokia kaip visi vienaragiai: nemoka ji nei 
vaivorykštėmis šuoliuoti, nei padangėmis skrieti. Net savo išvaizda ji 
skiriasi nuo kitų. Žvaigždelei dėl to neramu ir nejauku. Gerai bent tiek, 
kad ji turi tikrų ištikimų draugų. O vieną kartą... 
Iš pačių aukštybių tiesiai Žvaigždelei po kojomis nukrinta tikrų tikriausia 
žvaigždė! Vienaragė skuba jai padėti – juk nepaliksi naujojo draugo 
bėdoje. Tada visai nesvarbu, kaip atrodai, ką moki ar ką apie tave 
galvoja kiti. Svarbiausia tikėti savimi. O jei ir draugai palaiko – įvyksta 
tikrų tikriausi stebuklai. 
„Mažoji vienaragė: kaip gera turėti draugų“ – žaisminga paveikslėlių 
knyga su švytinčiomis iliustracijomis. 

 

 

 

Mažoji vienaragė : kaip gera turėti draugų / Mila Berg, Marina Krämer. – Kaunas : Debesų 
ganyklos [i.e. Terra publica], [2019]. – [25] p. – ISBN 978-609-473-115-0 
 

 Apie knygą: 
 „Mėnulis ir kitos nelaimės“ yra linksmas, nuoširdus pasakojimas apie 
jaunų paauglių draugystę, įsimylėjimą, tėvų ir vaikų santykius, jų 
sunkumus. Knyga autorei pelnė 2016 m. Norvegijos kultūros ministerijos 
debiutanto premiją ir 2016 m. Norvegijos vaikų ir jaunimo rašytojų sąjungos 
„Magiškos kreidos“ premiją už perspektyviausią metų debiutą. 
Romanas kviečia skaitytojus išgyventi keletą savaičių paauglio gyvenimo, 
kuriame daugelis dvylikamečių lengvai atpažins savo draugus ir save 
pačius. Netikėtai tėčio papasakota neplanuoto sūnaus atsiradimo istorija 
įsuka Antoną į nesibaigiantį keistų, kartais absurdiškų, bet iki ašarų 
juokingų įvykių verpetą. Berniukas atranda, kad pusiausvyra gali būti 
visokia, kai kurie ją išlaiko ir įstrižoje padėtyje, kaip antai Žemė. Ir kad 
kartais tokie maži dangaus kūnai kaip Mėnulis yra patys svarbiausi. 

 

 

 

 

Mėnulis ir kitos nelaimės : [romanas] / Gudrun Skretting. - Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra 
Publica], [2020]. - 252, [4] p. - ISBN 978-609-473-177-8. - UDK: 821.113.5-93-31 
 

 Apie knygą:  
Po trilerio jaunimui „Berniukas baltame kambaryje", iš karto tapusio 
bestseleriu ir apdovanoto prestižinėmis literatūros premijomis, Karlas 

Olsbergas parašė antrąjį romaną „Mergaitė keistoje šalyje“. Tai dar vienas 
baugokas ateities scenarijus, kuris skaitytojui pažeria daugybę filosofinių 
klausimų. 
Pasaulį niokoja negailestingas karas. Tik Apšviestųjų slėnyje, atsiribojusiame 
nuo išorinio pasaulio, žmonės dar gyvena saugiai ir taikiai. Bent jau tuo tiki 
Sofija. Tačiau dingus draugui Mirkui ji ima abejoti griežta religine 
bendruomene. Pasprukusi iš slėnio, už kalnų Sofija randa ne mūšio lauką, o, 
regis, tobulą aukštųjų technologijų visuomenę. Ar gali būti, kad visas 
ligšiolinis Sofijos gyvenimas buvo apipintas melu? Kas yra tikrovė? O kas – 
iliuzija? Ką pasirinkti? 

Įtemptas ir giliaprasmis futuristinis trileris! 

Mergaitė keistoje šalyje / Karl Olsberg. - Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], [2020]. 
- 332, [3] p. - ISBN 978-609-473-186-0. - UDK: 821.112.2-93-312.4. – 1390013 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/berniukas-baltame-kambaryje/


 Apie knygą: 
Autorė Pamela Butchart baigė filosofijos ir pedagogikos studijas. Kurti 
vaikams ėmė 2014 metais. Rašytojos galvoje nuolat kirba daug linksmų ir 
įdomių minčių, kurios sugula į istorijas vaikams. Jau išleista daugiau nei 
šešiolika šios autorės knygų. Kelios jų, priklausančios serijai apie 
mokyklos detektyvus, pelnė „Blue Peter Best Story“ ir „FCBG Children's 
Book“ apdovanojimus. Šiuo metu P. Butchart kuria naujas istorijas 
legendinės vaikų rašytojos Enid Blyton „Paslaptingojo septyneto“ serijai. 
„Mokyklos detektyvai“ – Pamelos Butchart knygų serija vaikams apie 
linksmus, išradingus, šmaikščius ketvirtaklasius. Iza ir jos šutvės nariai 
Zakas, Džudė ir Meisė nuolat įsivelia į įvairias istorijas. O ar gali būti kitaip, 
kai aplinkui vyksta tiek keistų, visiškai nesuprantamų dalykų? 
Knygoje „Mokyklos byla. Virėjos demonės puola“ detektyvų ketvertukas 
sprendžia mokyklos virėjų bylą. Kodėl virėjos ėmė dėvėti tas kraupias 
kepures? Ir kodėl staiga tapo tokios malonios – net šypsosi?! O naujasis 
valgyklos maistas toookio keisto skooonio! Ir iš kur atsirado tie kirų būriai, 

nuolat sukantys ratus aplink mokyklą? O dar ir Meisė dingo... 
Nėra jokių abejonių: mokyklos virėjos užsiima velniškais darbais. Tik kaip jas sustabdyti? 
 

Mokyklos byla. Virėjos demonės puola / Pamela Butchart. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. 
Terra publica], [2019]. – 271, [1] p. – (Mokyklos detektyvai). – ISBN 978-609-473-123-5 

 

Apie knygą:  

 
Autorė Jessica Martinello ir iliustruotojas Grégoire'as Mabire'as – puikus 
duetas. Abu domisi tais pačiais dalykais (knygomis, muzika, kinu), abu 
mėgsta piešti, abu turi puikų humoro jausmą, kurį perkelia į kūrybą. 
Tai nebe pirmas šio kūrėjų dueto bendras darbas. Lietuvos skaitytojai 
jau pamėgo jų knygelę „Net monstrai valosi dantis". Naujoje 
nuotaikingoje šių kūrėjų paveikslėlių knygoje vaikams „Net monstrai 

tvarkosi!“ sužinosite, kas nutiko monstriukui, kuris nemėgo tvarkytis. 
Vos pasirodžiusi, knyga iškart buvo išversta į 13 kalbų. 

 

 

 

 

Net monstrai tvarkosi! / Jessica Martinello, Grégoire Mabire. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. 
Terra Publica], [2021]. – [26] p.. – ISBN 978-609-473-189-1 

 

Apie knygą: 

  

Vydo Mačiulio eilėraščių knyga „Paskaityk eiles man, mama“ skirta 
mažiesiems 3–6 metų klausytojams. Kurdamas eilėraščius autorius 
norėjo atitraukti vaikus nuo ekranų, parodyti, kad kiekviena diena kupina 
atradimų. Tereikia plačiai atmerkti akis ir nesiliauti stebėtis. 
Ne kartą apdovanota dailininkė Marija Smirnovaitė iliustracijose sujungė 
jaukumą su šelmiškumu, kasdienybę su nuotykiais ir paslaptimis. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Paskaityk eiles man, mama : [eilėraščiai] / Vydas Mačiulis. - Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. 
Terra Publica], [2020]. - 63, [1] p. - ISBN 978-609-473-178-5. - UDK: 821.172-93-1 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/net-monstrai-valosi-dantis/


 Apie knygą:  
Knygos autorės Patricia'os Forde kūriniai airių kalba jaunimui įtraukti į 
skaitomiausių knygų sąrašus Airijoje, o „Žodžių sąrašas" – pirmoji knyga 
apie Arką ir žodininkę Letą – pelnė „White Raven Award 2015", 
„Children's Books Ireland Award 2016“ ir „Notable Children's Books List 
2018" apdovanojimus. 
Knygoje „Paskutinis žodis“ sužinome, kad Arką valdo nauja valdovė, dar 
piktesnė už buvusį diktatorių Joną Noją. Pagrindinė istorijos veikėja Leta, 
pabėgusi iš Arkos, gyvena miške su vadinamaisiais šventvagiais ir 
vadovauja slaptai mokyklai, kur vaikai mokomi kalbos. 
Susirėmus Arkos tvarkdariams ir šventvagiams, Letai pasiseka pabėgti. 
Mergina keliauja ieškodama naujų sąjungininkų, kurie būtų pasiruošę 
lemiamai kovai. 
Knygoje aktualizuojamas įprastas, kasdienis dalykas – kalba, parodoma 
jos galia ir svarba. Knyga patraukia paauglius skaitytojus pagauliu rašymo 
stiliumi, turtinga kalba, žodžių žaismu, įtraukiančiu siužetu. 

 

Paskutinis žodis : [bestselerio „Žodžių sąrašas“ tęsinys] / Patricia Forde. – Kaunas : Debesų 
ganyklos [i.e. Terra Publica], [2020]. – 267, [2] p.. – ISBN 978-609-473-184-6 
 

 Apie knygą:  

Ne! Ne! NE!!! 

Mažasis trolis nori pasistatyti medžio namelį, bet jis vis sugriūva. Bando 

nusikrėsti obuoliukų, bet jie nekrinta. Net laiveliai skęsta! Tai labai siutina 

mažylį! Jis trepsi kojom, pyksta ir šaukia – yra tikras PIKTULIS!!! Tačiau 

piktuliais juk kartais tampa ir dideli, tai ko norėti iš mažo trolio? 

Smagi ir pamokanti knygelė 3–6 metų vaikams apie pyktį ir jo pasekmes. 

Knyga „Piktulis“ Vokietijoje tapo bestseleriu. Išversta į 11 kalbų. 

 

 

 

 

Piktulis / knygą sukūrė Aprilkind, Barbara van den Speulhof, Stephan Pricken. – Kaunas : 
Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], [2021]. – [27] p., įsk. virš.. – ISBN 978-609-473-210-2 
 

 Apie knygą: 

 Į Nuobodulių miestelį vėl atkeliauja keistut keistutėlis siuntinys. Gavėjas: 
NIEKAM! Gatvė ir namo numeris: KUR PIPIRAI AUGA. Pašto kodas: 
PASAULIO PASTURGALIS. Ir dar tas nerimą keliantis užrašas: „PRAŠAU 
NEATIDARYTI“... Nemo puikiai prisimena, kas nutiko praeitą kartą, bet 
Nuobodulių miestelyje taip nuobodu... 
Nemo su draugais atplėšęs siuntinį gavo ne tik kalbantį ir bezdantį padarą, 
mirtinai bijantį kutulio, bet ir nesibaigiantį glitų lietų bei... Tikrus stebuklus 
darančias padaro gleives! 
Tai – antroji serijos „Prašau neatidaryti" knyga. Serija Vokietijoje tapo 
bestseleriu, parduota daugiau nei 400 000 knygų kopijų. 

 

 

 

 

Prašau neatidaryti. Glitu! / Charlotte Habersack. - Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], 
[2021]. - 213, [11] p. - ISBN 978-609-473-196-9. - UDK: 821.112.2-93-31 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/zodziu-sarasas/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/prasau-neatidaryti--kanda--1-dalis/


 Apie knygą:  

Vieną dieną į Nuobodulių miestelį atkeliauja siuntinys. Ne bet koks, o 
keistas keistutėlis! Kam jis galėtų būti skirtas? Gavėjas: NIEKAM! Gatvė ir 
namo numeris: KUR PIPIRAI AUGA. Pašto kodas: PASAULIO 
PASTURGALIS. Ir dar tas keistas užrašas: „PRAŠAU NEATIDARYTI“... 
Bet pasaulis taip sutvarkytas, kad jei yra siuntinys, atsiras ir tas, kas jį gaus. 
Ir būtinai atidarys. O tada prasidės nesibaigiantys nuotykiai! 
Tai pirmoji serijos „Prašau neatidaryti“ knyga. Vos pasirodžiusi Vokietijoje, 
ji iškart tapo bestseleriu. Šiuo metu vyksta derybos dėl teisės kurti filmą. 

 

 

 

 

 

Prašau neatidaryti. Kanda! / Charlotte Habersack. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra 
Publica], [2020]. – 216, [8] p. – ISBN 978-609-473-167-9 

 

 Apie knygą:  

Į Nuobodulių miestelį vėl atkeliauja keistut keistutėlis siuntinys. Gavėjas: 
NIEKAM! Gatvė ir namo numeris: KUR PIPIRAI AUGA. Pašto kodas: 
PASAULIO PASTURGALIS. Ir dar tas nerimą keliantis užrašas „PRAŠAU 
NEATIDARYTI"... Nemo puikiai prisimena, kas nutiko pirmus du kartus. 
Šįkart jis nenori jokių nemalonumų, todėl siuntinį grąžina į paštą neatplėštą. 
Bet miestelyje vis tiek ima dėtis keisti dalykai. Matyt, kažkas atidarė siuntinį! 
Nemo, Fredis ir Odilė nežino, koks padaras iš siuntinio ištrūko į laisvę. Žino 
tik tiek, kad ant dėžės buvo įspėjimas „Trokšta kraujo"... 
Tai – trečioji serijos „Prašau neatidaryti" knyga. Serija Vokietijoje tapo 
bestseleriu, parduota daugiau nei 400 000 knygų kopijų, yra sukurtos jau 
šešios dalys. 

 
 

 
Prašau neatidaryti. Trokšta kraujo! / Charlotte Habersack. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. 
Terra Publica], [2021]. – 209, [15] p.. – ISBN 978-609-473-220-1 
 

 

 

Apie knygą: 
Spalvų namelyje gyveno trys spalvos: Geltona, Raudona ir Mėlyna. 
Jos viena su kita nedraugavo ir į svečius nevaikščiojo. Gal taip ir būtų 
nugyvenusios visą gyvenimą vienišos, jei ne pamestas raktelis. 
Bandydamos atrakinti duris, spalvos ne tik susidraugavo, bet ir 
sužinojo, kas atsitinka joms susimaišius: geltona ir mėlyna virsta žalia, 
geltona ir raudona – oranžine, mėlyna ir raudona – violetine. O 
susimaišius visoms spalvoms, atsiranda... Ar žinote, kokia tai spalva? 
Smagi istorija 3–6 metų skaitytojams apie spalvas ir draugystę. 

 

 

 

 

 
Spalvų namelis / Renata Bee. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], [2021]. – [32] p.. 
– ISBN 978-609-473-214-0 

 



 Apie knygą: 

 
 Autorė Pamela Butchart baigė filosofijos ir pedagogikos studijas. Kurti 
vaikams ėmė 2014 m. Rašytojos galvoje nuolat kirba daug linksmų ir 
įdomių minčių, jos sugula į istorijas vaikams. Jau išleista daugiau nei 
dvidešimt šios autorės knygų. Kelios jų, priklausančios serijai apie 
mokyklos detektyvus, pelnė „Blue Peter Best Story“ ir „FCBG Children's 
Book“ apdovanojimus. 2018 m. P. Butchart tapo viena iš autorių, 
kuriančių naujas istorijas legendinės vaikų rašytojos Enid Blyton 
„Paslaptingojo septyneto“ serijai. 
„Mokyklos detektyvai“ – P. Butchart knygų serija vaikams apie linksmus, 
išradingus, šmaikščius ketvirtaklasius. Iza ir jos draugai Zakas, Džudė 
bei Meisė nuolat įsivelia į įvairias istorijas. O ar gali būti kitaip, kai aplinkui 
vyksta tiek keistų, visiškai nesuprantamų dalykų? 
Knygoje „Šmėkla prie mokyklos perėjos!“ detektyvų ketvertukas imasi 
naujos bylos. Dingo mokyklos perėjos reguliuotojas, virš pašiūrės kybo 

keistas debesis, o Izos kojos nuolat šąla. Juk net ir žiopliui aišku, kad sutapimų nebūna. Reguliuotojas 
virto ŠMĖKLA ir grįžo jų SUČIUPTI. 

 
Šmėkla prie mokyklos perėjos! / Pamela Butchart. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra 
Publica], [2021]. – 271, [1] p.. – (Mokyklos detektyvai). – ISBN 978-609-473-201-0 
 

Apie knygą:  

Kartą vienas mažas kiškutis dovanų gavo traukinuką. Ne šiaip sau mažutį 
traukinuką, o didelį traukinį – garvežį su penkiais vagonėliais. Ir viskas 
būtų buvę gerai, jei tik Tukas būtų dalinęsis savo žaisliuku su draugais 
arba nebūtų nusinešęs jo į darželį! Garvežiukas dingo, o jo ieškodamas 
kiškutis Tukas mokėsi dalintis. 
Smagi, ugdanti istorija su netikėta pabaiga, kurią parašė žinoma rašytoja 
Danguolė Kandrotienė, Prano Mašioto premijos laureatė, geriausios 
metų knygos vaikams ir paaugliams (2014 m.) autorė. Ją iliustravo 
Dainius Šukys – taip pat rašytojas, vaikų knygų iliustratorius, kurio 
iliustruotas knygas skaito ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių vaikai. 

 
 

Tukas mokosi dalintis / Danguolė Kandrotienė. - Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], 
[2020]. - 28, [5] p. - ISBN 978-609-473-170-9. - UDK: 821.172-93-3 
 

  

 

Apie knygą:  
Jasminkos Petrović novelių romanas „Viskas bus gerai“ – tai 
tarpusavyje susijusių paauglių ir suaugusiųjų monologai, pasakojimai 
apie savo gyvenimą, sielos skaudulius, baimes, asmenines dramas ir 
optimistiškus lūkesčius, šviesos, laisvės ir meilės siekimą. Gaivališka, 
autentiška, pulsuojanti, nepaprastai emocinga kalba puikiai atskleidžia 
dramatišką veikėjų prigimtį. Anot autorės, visi veikėjai išgalvoti, tačiau jų 
problemos tikros. Knyga primena – kad ir kas nutiktų, visada ateina rytas 
ir pradeda švisti. „Klausyk, sutiksi ar nesutiksi su manimi, vis tiek viskas 
gerai. Viskas yra visiškai gerai“, – knygos herojų lūpomis sako J. 
Petrović. 
 
 
 
 

Viskas bus gerai : [novelių romanas] / Jasminka Petrović. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. 
Terra Publica], 2020. – 157, [3] p. – ISBN 978-609-473-165-5 



 

Apie knygą:  
Kiran Millwood Hargrave – poetė, dramaturgė, rašytoja. Studijavo 
Oksfordo ir Kembridžo universitetuose. Už kūrybą yra pelniusi ne vieną 
apdovanojimą. 
Jos knyga „Žvaigždžių mergaitė“ Didžiojoje Britanijoje 2017-aisiais metais 
pelnė „British Book Awards“ ir „Waterstones“ apdovanojimus, nominuota 
garsiausiam Jungtinės Karalystės vaikų literatūros apdovanojimui – 
Karnegio medaliui. 
Saloje, kurios visi uostai uždaryti, pradingsta gubernatoriaus dukra. Jos 
geriausia draugė Izabelė prisijungia prie paieškos grupės. Gerai, kad 
Izabelė moka skaityti žvaigždžių kelius ir senus žemėlapius – 
Užmirštosiose srityse šie gebėjimai gali išgelbėti gyvybę. Ilgainiui Izabelė 
supranta, jog jos kelionės tikslas yra išgelbėti ne tik dingusią draugę, bet ir 
visą salą. 
Rašydama autorė rėmėsi senaisiais Kanarų salų mitais, juos išradingai 

įpindama į pasakojimą. Iš kitų knygų paaugliams ši išsiskiria turtinga, vaizdinga, gyva kalba, sodriu 
pasakojimo stiliumi, originaliais naujadarais. 

 

Žvaigždžių mergaitė / Kiran Millwood Hargrave. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra publica], 
[2019]. – 230, [4] p.. – ISBN 978-609-473-124-2 

 


