
2020 metų pabaigoje gautos knygos, skirtos paaugliams 

 

 

Apie knygą:  

Elė ir Valteris turi laikytis kartu. Juos išsiuntė į Audrų salą, kurioje 
jie turės gyventi, kol namo grįš jų įkalinti tėvai. Tačiau saloje viskas kitaip, nei 
atrodo iš pažiūros. Jos apleista akmeninė pilis slepia tamsiausias paslaptis. 
Vietiniai gyventojai perspėja brolį ir seserį: tik nesiartinkite prie pilies! Bet kas gi 
tiki jų istorijomis apie vaiduoklius? Tik ne Elė ir Valteris. 

Bet nakčia staiga pasigirsta beldimas į vaikų miegamojo duris. 
Svetainėje kažkieno nematoma ranka sienon nusuka paveikslus. Juose 
pavaizduoti kadaise pilyje gyvenę ir mįslingai pradingę vaikai. O Elę dar ima 
persekioti juodas paukštis... Kokias kraupias paslaptis teks atskleisti Elei ir 
Valteriui, kad jie išsivaduotų iš apleistosios pilies kerų? 

 
Apleistosios pilies paslaptis : [apysaka] / Kristina Ohlsson ; iš švedų kalbos vertė Virginija Jurgaitytė. - 

Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2020 (Vilnius : Spauda). - 238, [2] p. ; 22 cm. - Orig. antr.: Mysteriet 
på Ödeborgen. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-609-480-181-5 (įr.) 
 

Apie knygą: 
 20 istorijų apie žmones, pasižymėjusius didžiomis svajonėmis, beribiu 
talentu ir neįtikėtina ištverme, ir tapusius iškiliais mąstytojais ir kūrėjais! 
Knygoje rasite įkvepiančių istorijų apie įtakingiausius visų laikų filosofus, 
išradėjus, valdovus, kurie ne tik talentu, bet didelėmis pastangomis pasiekė 
tai, ko troško, o kartu pakeitė pasaulį, kad jis būtų gražesnės, įdomesnis, 
geresnis. 
„20 asmenybių, kurios pakeitė pasaulį“: 
• Skatina atrasti savo talentą 
• Moko sunkiu darbu prisijaukinti sėkmę 
• Įkvepia veikti ir kurti geresnį pasaulį 
• Pateikiama vertingų motyvuojančių patarimų 
 

 
20 asmenybių, kurios pakeitė pasaulį : nepaprastos istorijos / [tekstų autoriai Chiara Cioni, Jacopo Olivieri, 

Rosalba Troiano] ; [iš anglų kalbos vertė Ina Jakaitė] ; [iliustravo Giovanni Abeille, Letizia Depedri, Marisa 
Vestita, Marlisa Cotroneo]. - Vilnius : Alma littera, 2019 (Spausd. Kinijoje). - 88 p. : iliustr. ; 27 cm. - Aut. nurodyti 
kn. metr.. - Orig. antr.: 20 extraordinary minds who changed the world. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-609-01-
3732-1 (įr.) 



 
Apie knygą: 
20 istorijų apie mergaites, turėjusias nepaprastų svajonių, beribį talentą, 
neįtikėtino ryžto, ir tapusias didžiomis moterimis! 
Knygoje mergaitės pačios pasakoja savo įkvepiančias istorijas – kaip nuo 
mažumės atkakliai siekdamos savo svajonių ir tikslų, pasiekė sėkmę ir gerą 
pakeitė daugybės žmonių gyvenimus. Tos mergaitės – tai atletės, 
menininkės, mokslininkės, žmogaus teisių aktyvistės ir kitos nepaprastos 
moterys, kurios gali tapti puikiu pavyzdžiu ir tau. 
„20 mergaičių, kurios pakeitė pasaulį“: 
• Skatina imti pavyzdį iš talentingiausių pasaulio moterų 
• Skatina atrasti savo talentą 
• Moko sunkiu darbu prisijaukinti sėkmę 
• Įkvepia veikti ir kurti geresnį pasaulį 

 
20 mergaičių, kurios pakeitė pasaulį / [tekstų autorė Rosalba Troiano] ; [iš anglų kalbos vertė Ina Jakaitė] ; 

[iliustracijų autoriai Simona Bursi, Maria Elena Gonano, Patrizia Manfroi, Alida Massari, Laura Sighinolfi]. - 
Vilnius : Alma littera, 2019 (Spausd. Kinijoje). - 88 p. : iliustr. ; 27 cm. - Aut. nurodyta kn. metr.. - Pilna antr.: 
Dvidešimt mergaičių, kurios pakeitė pasaulį. - Orig. antr.: 20 extraordinary girls who changed the world. - Tiražas 
2000 egz.. - ISBN 978-609-01-3666-9 (įr.) 
 

 
Apie knygą: 

Ar pasirengę pamankštinti smegenis? 
Knygelėje galybė įdomiausių galvosūkių. Patikėkite, tikrai prireiks įtemptai 
pagalvoti! 
• Dėlionės 
• loginiai galvosūkiai 
• žaidimai žodžiais 
• matematinės užduotys 
• laivų mūšiai 
• japoniški skaičių galvosūkiai 
• atmintį lavinančios užduotys 
• paslėptos minos 

 
Galvosūkiai 9–11 metų vaikams : 101 užduotis mąstymui lavinti / [galvosūkius ir atsakymus paruošė 

Gareth Moore] ; [iš anglų kalbos vertė Rita Kaminskaitė]. - Vilnius : Alma littera, 2020 (Vilnius : Spauda). - [174] 
p. : iliustr. ; 20 cm. - Orig. antr.: Brain games for clever kids. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-609-01-4073-4 

 
Apie knygą: 
Dovilė Junigeda – dviejų dukrų mama. Moka taikliai šaudyti iš laidynės, kepti 

blynus (yra iškepusi maždaug 25000) ir svajoja aprašyti tiek pat nuotykių. Labiausiai 
mėgsta senus dvarus, gūdžius miškus ir kitas paslaptingas vietas. 

Ji sako: užaugau Veliuonoj – pasiutiško grožio miestely, kurio paslaptingumui ir 
žmonėms iki šiol esu dėkinga už viską, ką turiu. Esu ne tik rašytoja, bet ir nuotykių 
gaudytoja. Tokia buvau nuo pat mažumės. Savo miestely įsivaizduodavau 
įvyksiančius netikėčiausius dalykus... Ir vieną vėlų audringą vakarą išgirsta istorija 
apie požeminius tunelius, besidriekiančius po Nemunu, leido patikėti, kad nuotykis 
įkliuvo man pats. 

Veliuona, 1988-ieji. Nėra mobiliųjų telefonų, kompiuterių, nedaug automobilių. 
Užtat vaikai turi daug laiko žaidimams lauke! Trys geriausi draugai – Vilė, Teklė ir 
Simas – vieną naktį Ramybės kalne randa duris. Jie net neįtarė, kad už durų – tunelis, 



o tunelio gale... nesakysime, kas! Draugai pakliūva ten, kur atsidurti niekuomet net nesvajojo - ir prasideda 
neįtikėtini, nepaprasti trijų draugų nuotykiai ir jų draugystės išbandymai. 
Nori žinoti, kaip Vilė, Teklė ir Simas susitiko su Didžiąja Ragana? Kaip apgavo kryžiuočių ordino magistrą? 
Kaip surado stebuklingą kaukolę? Kaip pakliuvo ten, kur nė vienas gyvas žmogus nėra buvęs? 
„Kalno durys“ – tai tavo vartai į stebuklingą ir labai juokingą kelionę! 
Vienas, du, trys... durys atsiveria! 
 

Kalno durys : [romanas] / Dovilė Junigeda ; iliustravo Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė. - Vilnius : Tyto alba, 
2020 (Vilnius : BALTO print). - 269, [3] p. : iliustr. ; 23 cm. - Tikrasis aut. vardas: Dovilė Lapinskienė. - Tiražas 
2500 egz.. - ISBN 978-609-466-451-9 (įr.) 

 
Apie knygą: 

Trylikametė Katinka svajoja rašyti knygas. Šimtai istorijų knibžda jos 
galvoje, tačiau kaip jas paversti įdomiu pasakojimu? Laimė, Katinkos kaimynė – garsi 
rašytoja, ir ji negaili patarimų. 

Tačiau ir Lidvinė išgyvena ne pačius geriausius laikus, juk net ir paty-
rusiems rašytojams kartais ima nesisekti... Pamažu mergaitę ir rašytoją su¬jungia 
ypatinga draugystė. Katinka, vadovaudamasi kūrėjos patarimais, pradeda rašyti. Apie 
įsimylėjusį tėvą, jo naująją draugę Dirkję ir apie motiną, kuri mirė, kai Katinkai buvo 
treji. Mergaitė tik dabar supranta, kaip jos ilgisi. Ji išmoksta įžvelgti, kas slepiasi už jos 
sukurtų veikėjų. Ir taip netyčia parašo KNYGĄ. 
Annet Huizing romanas paaugliams „Kaip aš netyčia parašiau knygą“ 2015 m. 
apdovanotas „Sidabriniu grifeliu“. Lietuva yra dešimtoji šalis, kurioje pasirodo šis 

kūrinys. 
Knyga išleista kartu su sąsiuviniu, kuris padės jaunajam skaitytojui išmokti rašyti kūrybinius 

tekstus. 
Knygos leidimas finansuotas pagal ES programą „Kūrybiška Europa". Knyga išleista 

įgyvendinant projektą „Knygos ateities lyderiams“. 
Atsiliepimas: 
         „Skaitydamas knygą pradedi nesąmoningai galvoti, kokius žodžius, sakinius ir apibūdinimus vartoji 
savo laiškuose ar net pokalbiuose, kokie jie svarbūs emocijoms reikšti. Ši knyga yra puikus vadovėlis 
jaunuoliams ir suaugusiesiems, norintiems parašyti gerą rašinį ar kūrinį, siekiantiems išmokti tekstu 
sudrumsti skaitytojo emocijas. Tai mokymasis užrašyti pojūčius ir gilias įžvalgas apie žmogų. Rašykite, nes 
kūryba – jūsų emocijų ir santykių veidrodis. Gal ja sudominsite ir kitus, juk knygos herojei tai pavyko.“ 
 

Kaip aš netyčia parašiau knygą : [romanas] / Annet Huizing ; iš nyderlandų kalbos vertė Birutė Avižinienė. - 
Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], [2020] (Spausd. Lietuvoje). - 157, [1] p. : portr. ; 22 cm + 1 broš. 
(18 p.). - Orig. antr.: Hoe ik per ongeluk een boek schreef. - Tiražas [2000] egz.. - ISBN 978-609-473-153-2 (įr.) 
 

Apie knygą:  
Dar kartą perskaičiau taisyklių sąrašą ir pajutau, tarsi skilčiau pusiau. Viena mano pusė 
mąstė: „Džordžina, nedaryk šito. Vogti šuns tiesiog negalima", kita – „Džordžina, tu tikrai 
keblioje padėtyje ir turi padaryti viską, kad iš jos išsikapstytum". 
Mano vardas Džordžina, aš turiu mamą, jaunesnį brolį ir labai rimtų bėdų. 
Nuo tada, kai tėtis mus paliko, mes su mama ir broliu gyvename automobilyje. Gal iš 
pirmo žvilgsnio tai ir atrodo romantiška, bet tikrai sunku atrodyti tvarkingai, kai tavo 
namai – pusė galinės sėdynės, o praustis turi degalinėje. 
Nuslėpti šią gėdą nuo geriausios draugės darosi vis sunkiau, o ir mokytojai skundžiasi 
dėl suprastėjusių pažymių. Nusprendžiau, kad toliau taip tęstis negali. Mums verkiant 
reikia pinigų. 

O kai pamačiau skelbimą, kuriame atradusiam dingusį šunį siūlo net 500 dolerių, man kilo tobula idėja. 
Tik pirma reikia rasti šunį, kurį būtų verta vogti. 
Kai tėtis staiga palieka šeimą, Džordžina su mama ir broliuku patenka į keblią padėtį – jiems nebeužtenka 
pinigų susimokėti nuomai, tad nuo šiol jie gyvena automobilyje. Kol mama dirbdama dviejuose darbuose 



mėgina išmaitinti vaikus ir susitaupyti nuomai ir užstatui, Džordžinai kyla idėja, kaip pinigų gauti greičiau. Tai 
linksmai parašyta istorija apie labai rimtus dalykus ir, žinoma, meilę šunims. „Kaip pavogti šunį" Bank Street 
edukologijos koledžo išrinkta geriausia 2008-ųjų metų knyga vaikams, 2014 metais Pietų Korėjoje pagal ją 
pastatytas filmas Gaereul humchineun wanbyeokhan bangbeob (angl. How to Steal a Dog). 
Amerikiečių rašytoja Barbara O'Connor (g. 1950 m.) Lietuvos skaitytojams jau pažįstama iš knygos „Noras". 
Barbara užaugo Pietų Karolinoje su mama, tėčiu ir vyresne seserimi, su kuria daug žaisdavo ir pešdavosi. 
Dabar ji gyvena Šiaurės Karolinoje su vyru, turi suaugusį sūnų, du šunis ir daug rašo. Barbara O'Connor nuo 
mažens labai myli šunis ir rekomenduoja kuo gražiau elgtis su gyvūnais ir, žinoma, jų nevogti. 
 

Kaip pavogti šunį : [apysaka] / Barbara O’Connor ; iš anglų kalbos vertė Dangirutė Giedraitytė. - Vilnius : 
Nieko rimto, 2020 (Vilnius : BALTO print). - 149, [2] p. ; 23 cm. - Orig. antr.: How to steal a dog. - Tiražas 3000 
egz.. - ISBN 978-609-441-670-5 (įr.) 

 
Apie knygą: 

 
 – Kartoju: tai ne gildijos įstatymas. Tai paprotys, arba susitarimas. 
– Tai nerašytas įstatymas! 
Tornas palinko prie stalo, pasirėmė mediniu kabliu rankos gale. 
– Jei jis nerašytas, tai ir ne įstatymas! – ramiai pasakė. 
 

Kiek galėtum padaryti dėl artimo žmogaus? Narsieji „Garnio“ įgulos nariai 
turbūt vienbalsiai atsakytų – viską. Dėl vienas kito jie lįstų net į didžiausią 
pavojų. O ką daryti, kai staiga atsiranda giminaitis, kadaise išsižadėjęs šeimos ir 
apvogęs bendražygius, ir prašo pagalbos? Ar dėl tokio žmogaus Garniai imtųsi 
pavojingos užduoties kitam pasaulio krašte? 
 

 
Kaldera : [romanas] / John Flanagan ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė. - Vilnius : Nieko rimto, 2020 

(Vilnius : BALTO print). - 331, [2] p. ; 21 cm. - Ciklo „Brolija“ 7-oji knyga. - Taip pat vartojama antr.: Brolija. - Orig. 
antr.: The caldera. - Tiražas 2500 egz.. - ISBN 978-609-441-622-4 (įr.) 

 
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 trilogija 
apie kvapų vaistinę Annai Ruhe atnešė tarptautinę šlovę. 

Pirmoji trilogijos dalis „Kvapų vaistinė: magija tvyro ore“ pateko į 
„Der Spiegel“ – vieno didžiausių Europos žurnalų – bestselerių dešimtuką, pelnė 
kelis vaikų ir jaunimo literatūros apdovanojimus („Leipziger Lesekompass“, 
„Ulmer Unke“). 

Pirmojoje „Kvapų vaistinės" dalyje pasakojama apie trylikametę 
Liusę ir jos mažąjį broliuką Beną. Vaikai kartu su tėvais neseniai persikraustė į 
keistą seną vilą. Liusė iškart pastebėjo, kad naujieji namai tarsi kvepia tūkstančiu 
skirtingų aromatų. Tik iš kur jie sklinda – nežinia. Ir kam reikėjo po grindimis slėpti 

seną raktą, kuris netinka nei vienoms durims? O gal viloje yra slaptas kambarys? 
Kartu su broliu Benu ir kaimynu Mačiu Liusė leidžiasi į paieškas. Patekę į slaptą kambarį vaikai išvysta 

lentynas, nuo grindų iki lubų prikrautas kvapų buteliukų! Juose slypi nuostabūs aromatai... ir daugybė pavojų. 
Ypač viename. Būtų buvę geriau, jei slaptasis kambarys taip ir būtų likęs užrakintas visiems laikams... 
 

Kvapų vaistinė : magija tvyro ore / Anna Ruhe ; iliustravo Claudia Carls ; iš vokiečių kalbos vertė Indrė 
Dalia Klimkaitė. - Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra publica], [2019] (Gargždai : ScandBook). - 219, [5] p. : 
iliustr. ; 22 cm. - Orig. antr.: Die Duftapotheke. - Tiražas [3000] egz.. - ISBN 978-609-473-112-9 (įr.) 



   
Apie knygą: 
Susipažinkite su Robinu, mano aukle. 
Jis pasiima mane iš mokyklos, priverčia atlikti namų darbus ir padeda kepti 
keksiukus. 
Beje, jis yra robotas. Šaunu, tiesa? 
NE! 
Robinui pasirodžius, mano gyvenimas pavirto KOŠMARU. 
Man išties reikia sugalvoti, kaip atsikratyti šio roboto. Tačiau tai reiškia, kad teks 
veikti kartu su dvyne seserimi Džese, o tai yra 
DAR 
DIDESNIS 
IŠŠŪKIS. 
 

 
Mano auklė yra robotas / Dave Cousins ; iliustravo Catalina Echeverri ; [iš anglų kalbos vertė Ina Jakaitė]. - 

Vilnius : Alma littera, 2020 (Vilnius : Spauda). - 137, [6] p. : iliustr. ; 21 cm. - Orig. antr.: My babysitter is a robot. - 
Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-609-01-4111-3 (įr.) 
 

Apie knygą:  
Trečioji vienos populiariausių vaikų knygų serijos Norvegijoje dalis! 

Po šimto metų pertraukos didysis Londono laikrodis netikėtai sustojo. 
Tai gali reikšti tik viena – Orbuliatoriaus Agentas vėl čia. Ir jis ieško geriausio 
pasaulyje kodų šifruotojo – Viljamo Ventono. 

Išbandymai Himalajuose iš Viljamo pareikalavo daug energijos ir 
sunkių sprendimų, tačiau berniukas po truputį atsigauna, o slogios nuotaikos rimsta. 
Dabar Viljamas labiausiai laukia, kada galės keliauti atgal į Posthumanistinių tyrimų 
institutą ir susitikti su Iskija. Tik proga sugrįžti pasitaiko gerokai anksčiau, nei 
tikėtasi: kažkas įsilaužia į Ventonų šeimos namus ir jiems tenka sprukti. 

Sugrįžus į institutą daug kas atrodo kitaip: senosios kartos įrenginius pakeitė 
nuolat koridoriais šmirinėjantys ir visus sekantys naujieji robotai, į institutą pilnais 
autobusais kasdien plūsta vis daugiau kandidatų, o vadovas Fricas Gofmanas 

elgiasi labai įtartinai. Ir dar tas visų patyliukais šnibždamas Orbuliatoriaus Agento vardas... Kas jis toks? Ir 
kodėl visų akys krypsta tiesiai į Viljamą? Negi jis ir vėl pakliuvo į bėdą?.. 
 

Orbuliatoriaus agentas : [romanas] / Bobbie Peers ; iš norvegų kalbos vertė Justė Nepaitė. - Vilnius : „Baltų 
lankų“ leidyba, [2020] (Gargždai : ScandBook). - 253, [1] p. ; 22 cm. - Ciklo „Viljamas Ventonas“ 3-ioji knyga. - 
Taip pat vartojama antr.: Viljamas Ventonas. - Orig. antr.: Orbulatoragenten. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-
609-479-332-5 (įr.) 
 

  
Apie knygą: 
  Pusbroliai Karlsonai vasaros atostogas leidžia saloje su ekscentriška menininke 
teta Frida. Jai staiga prireikia išplaukti ir vaikams tenka porą dienų pagyventi 
vieniems. Staiga ima dingti maistas ir atsargos, o tamsoje vaikai mato 
šmėkščiojant paslaptingus siluetus. 

Kokie gi padarai slepiasi saloje? Jaukios vasaros atostogos virsta šiurpoku, 
bet smagiu nuotykiu, o jame dalyvaujantys pusbroliai, pusseserės ir teta keičia 
požiūrius ir keičiasi patys. Kur visa tai juos nuves? 
 

 
 
 



Paslaptingi salos lankytojai / Katarina Mazetti ; iš švedų kalbos vertė Elžbieta Kmitaitė. - Vilnius : Alma 
littera, 2019 (Gargždai : ScandBook). - 149, [3] p. ; 21 cm. - Ciklo „Karlsonų vaikai“ knyga. - Taip pat vartojama 
antr.: Karlsonų vaikai. - Orig. antr.: Spöken och spioner. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-609-01-3813-7 (įr.) 
 

Apie knygą: 
Apie įsimintiną Nikės Maksvel vasarą pasakojama šioje, jau 

keturioliktoje, skaitytojų pamėgto „Prietrankos dienoraščio“ knygoje! 
Nikė su savo grupe nekantriai laukia FANTASTIŠKO koncertų turo kartu su 

pasaulinio garso „Blogiukų“ grupe! Bet nuotaiką jai gadina amžinoji priešė 
Makenzė Holister, kuri sugeba irgi įsiterpti į turo komandą kaip socialinių tinklų 
komunikacijos asistentė. O jau visai Nikė puola į neviltį paaiškėjus, kad jai teks 
gyventi kartu su Makenze viename kambaryje! Kaip jai ištverti šį įtemptą turą, kuris 
iš SVAJONĖS netrukus virsta KOŠMARU?! 

 
 

Prietrankos dienoraštis / Rachel Renée Russell ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. - Vilnius : Alma littera, 
2011-. - kn. : iliustr. ; 21 cm. - Orig. antr.: Dork diaries. -  (Įr.) 

Kn. 14 : ne itin geros draugės istorija / Rachel Renée Russell su Nikki Russell. - 2020 (Gargždai : 
ScandBook). - 295, [6] p. : iliustr., portr.. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-609-01-4012-3 
 

 
Apie knygą:  

„Jis atkeliavo per mano gimtadienį. 
Mes to neplanavome – tiesiog taip išėjo. 
Ta diena buvo kupina įvykių. Birželio 30 dieną, apie pusę keturių ryto, aš tapau 
paaugliu. Tačiau tąįvykį pramiegojau. Parpiau miegmaišyje, patiestame ant grindų 
tuščiame naujųjų mūsų namų kambaryje kitame šalies gale.“ 

Benas Tomlinas trylika metų buvo vienturtis sūnus. Bet nuo šiol jo 
gyvenimas pasikeis. Nuo šiol Tomlinai turės naują šeimos narį vardu Zanas. 

Zanas – tikrų tikriausia šimpanzė. Tačiau Tomlinai jį augins kaip 
sūnų, o Benas mokys jį gestų kalbos. Kas galėtų pagalvoti, kad šimpanzei pavyks 
tapti ne tik pilnaverčiu šeimos nariu, bet ir tikru Beno broliu? Na, pusiau broliu. 
Jaudinanti istorija apie žmonių ir šimpanzės draugystę patiks ir mylintiems gyvūnus, 
ir norintiems įtraukiančio bei širdį paliečiančio pasakojimo. 

Tryliktasis gimtadienis Benui buvo ne toks smagus, kokio tikėjosi. Deja, kaip tik tuo metu jie 
kartu su šeima persikraustė į kitą miestą. Benas jau atsisveikino su visais draugais ir bendraklasiais, o čia 
teks pažindintis su visais iš naujo ir pratintis prie naujos mokyklos. Tačiau tai dar ne viskas – Beno tėvai yra 
mokslininkai, ir nuo šiol jie kartu augins šimpanzę Zaną ir atliks eksperimentą – bandys išmokyti Zaną 
bendrauti gestų kalba. Šeimos laukia daug įdomių patirčių ir netikėtų nuotykių. 

Kanadiečių autorius Kennethas Oppelis (g. 1967 m.) dar būdamas dvylikos nusprendė, kad taps 
rašytoju, nes labai mėgo kurti istorijas. Rašyti taip, kad sudomintų savo kūriniais ir skaitytojus, ir kritikus, jam 
tikrai sekasi – „Pusiau brolis“ Kanadoje susilaukė net septynių literatūrinių apdovanojimų, svarbiausi jų – 
Kanados bibliotekų asociacijos metų knygos vaikams bei Kanados bibliotekų asociacijos metų knygos 
paaugliams apdovanojimai. 
 

Pusiau brolis / Kenneth Oppel ; iš anglų kalbos vertė Miglė Šaltytė. - Vilnius : Nieko rimto, 2020 (Vilnius : 
BALTO print). - 357, [3] p. ; 23 cm. - Orig. antr.: Half brother. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-609-441-629-3 (įr.) 
 
 
 
 



            Apie knygą: 
Tą dieną, kai Tomas, pravėręs krepšį, pirmą kartą išvysta mažą gauruotą 

šuniuką, jo gyvenime įsižiebia viltis. Pagaliau jis turi tikrą draugą, su kuriuo gali vaikščioti 
po parką, nuo ryto iki vakaro mėtyti kamuoliuką ir tvirtai apsikabinti prieš užmigdamas! 
Tačiau smalsiam ir energingam šuneliui vardu Voras apsiprasti su naujų namų 
taisyklėmis nėra taip paprasta. Atrodo, kad jo pastangos lyg tyčia pridaro bėdų ir viską 
apverčia aukštyn kojomis. Tad ilgainiui maža Voro širdelė ima abejoti: gal visgi jis nėra 
pats geriausias pasaulio šuo, gal Tomas jo visai nemyli, gal Vorui laikas palikti šiuos 
namus? 

Voro ir Tomo laukia daugybė išbandymų, išsiskyrimų ir paieškų, tačiau 
jiems abiem teks įveikti šį ilgą ir sudėtingą kelią, kad pagaliau suprastų, jog nieko nėra 
brangiau už tikrą draugystę, meilę ir pasitikėjimą vienas kitu. 

„Vieną minutę juokiesi, kitą pyksti, o trečią tau skruostais teka ašaros“ Sally Gardner„Tomo ir 
Voro išgyventos negandos dar kartą įrodo, kaip mums visiems svarbu turėti vietą, kurią galėtume vadinti 
namais.“ Bookseller 
 

Šuo : [apysaka] / Andy Mulligan ; iš anglų kalbos vertė Kamilė Vaupšaitė. - 2 asis leid.. - Vilnius : „Baltų 
lankų“ leidyba, [2020] (Gargždai : ScandBook). - 254, [1] p. : iliustr. ; 22 cm. - Orig. antr.: Dog. - Tiražas 1800 
egz.. - ISBN 978-609-479-235-9 (įr.) 
 

Apie knygą:  
Knygos autorės Patricia'os Forde kūriniai airių kalba jaunimui įtraukti į 

skaitomiausių knygų sąrašus Airijoje. Knyga „Žodžių sąrašas“ pelnė „White Raven 
Award 2015“, „Children's Books Ireland Award 2016“ ir „Notable Children's Books List 
2018“ apdovanojimus. 

Knygoje pasakojama apie Letą – paskutinę žodininkę ekologinę 
katastrofą išgyvenusiame pasaulyje. Mergaitės pareiga – rinkti ir saugoti senus 
žodžius, kad niekas nenueitų veltui. Tačiau neilgai trukus paaiškėja, kad ne visi 
žodžiai yra tiesa ir ne visi nutylėjimai – melas. 

Kūrinyje įtaigiai, paaugliams suprantamu būdu, pasakojama apie 
kultūrų ir kalbų nykimą, žmonių susvetimėjimą, visuotinį atšilimą. Knyga skatina 
susimąstyti apie mūsų planetos likimą, žmonijos dabartį ir ateitį. 

 
Žodžių sąrašas / Patricia Forde ; [vertėja Viktorija Uzėlaitė]. - Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra 

publica], [2019] (Spausd. Lenkijoje). - 316, [4] p. : iliustr. ; 22 cm. - Orig. antr.: The Wordsmith. - ISBN 978-609-
473-130-3 (įr.) 

 
Apie knygą: 
 

Dirbdama modeliu autorė Charli Howard patyrė patyčias dėl 
stambesnio kūno sudėjimo, susidūrė su valgymo sutrikimais. Tad nenuostabu, kad 
autorės knygose kalbama apie pozityvų požiūrį į kūną, savęs priėmimo, valgymo 
sutrikimų temos. 

Pagrindinė knygos „Žuvele, nerk!“ veikėja Molė be galo mėgsta 
plaukioti. Vandenyje ji jaučiasi vikri it žuvelė. Mergaitė trokšta tapti plaukimo 
čempione. Sužinojusi apie Molės svajonę, geriausia jos draugė Kloja elgiasi keistai: 
ne tik nepalaiko, bet ir stengiasi Molę atkalbėti. Tik ką pasirinkti: draugystę ar 
svajonę? 

„Žuvele, nerk!“ – tai pasakojimas apie draugystę, patyčias, savo kūno priėmimą 
ir pasiryžimą bet kokia kaina paversti svajones tikrove. 

 
Žuvele, nerk! / Charli Howard ; [vertėja Inga Tuliševskaitė]. - Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra publica], 

[2019] (Spausd. Lenkijoje). - 156, [4] p. : portr. ; 22 cm. - Orig. antr.: Splash. - Tiražas [3000] egz.. - ISBN 978-
609-473-127-3 (įr.) 


