
VERTA PERSKAITYTI 

 

SPINČIUS 

Autorius: P. Villuveit 

Spinčius yra ne tik „toks augalas“ ir ne tik tokia burė, bet ir prijaukintas namų gyventojas, 

įnamis, gyvenantis Spintoje arba ant jos. Moka būti nematomas, ypač suaugusiesiems. 

Ateina ir išeina kada panorėjęs. Gali prakalbinti įvairiausius daiktus, kurių labai įdomu 

pasiklausyti. Surenka ne vietoje padėtus drabužius. Dažniausiai juos ir dėvi. Jaučia 

silpnybę sagoms, saldainių popierėliams, varžteliams, plaukų segtukams ir žurnalams. 

Greitai įsižeidžia ir mėgsta paburbėti. Geriausias jo draugas – Lygintuvas.  

 

SKRUZDĖLIUKAS NEŽINIUKAS 

Autorius: R. Dmuchovskienė 

Ar žinai, kodėl nutrūkusi driežo uodega dar juda? O kokio ilgio yra voro tinklo siūlas? 

Kodėl žiogas visą naktį čirškia ir kuo jis girdi? Kas ten šviečia ant jonvabalio? Kaip 

vikšras pavirsta gražuoliu drugeliu? Visus šiuos ir dar daugelį įdomių klausimų apie 

gamtą išsiaiškinsite keliaudami pievomis ir miškais su mūsų smalsuoliu Skruzdėliuku 

Nežiniuku. 

 

TUKAS MOKOSI DALINTIS 

Autorius: D. Kandrotienė 

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. 

 

 

EŽIUKAS RŪKE 

Autorius: S. Kozlov 

Ežiukas rūke – tai trumpų, švelnių ir pašėlusių pasakų rinktinė. Savo paprastumu ir 

literatūrine verte šios trumpos  istorijos prilygsta A. A. Milno „Mikei Pūkuotukui“, A. 

de Sent-Egziuperi „Mažajam princui“, tad knyga atvira ir patiems mažiausiems 

skaitytojams, ir didžiausiems literatūros smaguriams. Nuo padūkusio šėlsmo iki 

melancholiškos rimties – pačius subtiliausius pasakų paletės tonus išgavo iliustruotoja 



Sigutė Ach. 

LESĖ GRĮŽTA 

Autorius: E. Knight 

Tai jautrus ir šiltas pasakojimas apie šuns ir berniuko draugystę, stipresnę už visus 

likimo išbandymus, ir pačią ištikimiausią draugę Lesę, dėl savo mylimo šeimininko 

nepabūgusią nei alinančios kelionės, nei iš pirmo žvilgsnio neįveikiamų kliūčių. 

Lesės istorija užaugino jau ne vieną kartą vaikų, žinančių, koks stiprus gali būti 

žmogaus ir šuns ryšys, kaip svarbu tinkamai rūpintis gyvūnais ir kaip gera apkabinti 

mylimą augintinį. 

 

 

KUR DINGO EDVINAS KRATAS? 

Autorius: D. Opolskaitė 

Vienoje klasėje mokosi 22 mokiniai, jiems atrodo, kad visos jų dienos nuobodžios: 

pamokos, pertraukos, sporto salė, namai, mokykla...  

Tačiau šioje klasėje mokosi ir Edvinas Kratas – berniukas, kuris daugeliu atžvilgių yra 

kitoks ir negailestingai pažymėtas likimo. Ir vieną dieną nutinka kažkas, ko niekas 

nesupranta. Edvinas Kratas paprasčiausiai dingo. Kas dėl to kaltas? Kodėl taip nutiko? 

Ar jis sugrįš? Kol vyksta paieškos, tu apsilankysi Edvino klasėje ir išgirsi dvidešimt dvi 

skirtingas istorijas, kviečiančias tave surasti savo atsakymus į pateiktus klausimus. 

Taigi – kur dingo Edvinas Kratas? 

 

 

SLAPTAS RADIJAS 

 

Autorius: A. Portin 

 

Devynmetis Alfredas gyvena praktiškai vienas. Savo mamos berniukas nėra matęs nuo 

gimimo, o komandiruotėse užtrunkantis tėtis, rodos, kartais net neprisimena, kad 

Alfredas egzistuoja. Vieną naktį Alfredas nuseka paskui paslaptingą žmogystą, kuri pro 

pašto angas kartu su laikraščiais kaišioja ir kitokias gėrybes: obuolius, vilnones kojines, 

sumuštinius. Pasirodo, kad ta žmogysta yra Amanda Lehtimaja. Ji turi ypatingą galią – 

jaučia vienišų ir nelaimingų vaikų atodūsius, todėl jiems kasnakt atneša nedidelių 

dovanėlių. Pas Amandą Alfredas randa seną radijo siųstuvą, kadaise sukonstruotą rusų 

fiziko A. S. Popovo. Berniukas, paragintas Amandos, ima kurti ir transliuoti slaptą naktinę radijo laidą užmirštiems 

vaikams. 

 

 

 

 



IKABOGAS 

Autorius: J. K. Rouling 

Gausybės Rago karalystė kadaise buvo laimingiausia šalis pasaulyje. Viskas atrodė 

puikiai – išskyrus niūrias miglų klojamas Pelkynes šiaurėje, kur, anot legendos, gyveno 

siaubingasis Ikabogas. Visi nors kiek protingesni žinojo, kad Ikabogas yra tik išgalvota 

būtybė, skirta gąsdinti neklaužadoms vaikams. Bet keisčiausia, kad išgalvotos būtybės 

kartais pradeda gyventi savo gyvenimą.  

Ar gali išgalvota būtybė nuversti nuo sosto mylimą karalių? Ar ji gali klestinčią šalį 

parklupdyti ant kelių? Ar gali išgalvota būtybė pastūmėti du vaikus į nuotykį, kurio šie 

neprašė ir nesitikėjo?  

 

 

BAISUS DALYKAS, NUTIKĘS BARNABIUI BROKETUI 

 

Autoius: J. Boyne 

 

Istorija apie berniuką Barnabį Broketą, kuris gimė normalioje šeimoje. Bet siaubingas 

dalykas tai, kad vos gimęs, Barnabis… moka skraidyti. O tai – baisiai nepatogu ir pačiam 

Barnabiui, ir normaliems jo tėvams. Keistas berniukas trukdo visiems. Net ir į mokyklą 

Barnabis eina su specialia kuprine, laikančia jį arčiau žemės. Tačiau kartą numetęs 

balastą, berniukas netyčia išskrenda į nepaprastą kelionę aplink pasaulį. Čia ir prasideda 

svarbiausi dalykai; kelionėje jis sutinka daugybę žmonių, kurie taip pat yra kitokie.  

 

 

 

VAIDUOKLIŲ NAMO PASLAPTIS 

 

Autorius: K. Ohlsson 

 

Vaiduoklių namo paslaptis – tai baugi knyga, idealiai tinkanti jaukiems, tamsiems 

vakarams! Paslaptys, siužeto vingiai, šiurpūs veikėjai ir drąsūs herojai – viskas, ko reikia 

gerai istorijai. Sniego audros įkalinta mergaitė turės išsiaiškinti Kolekcionieriaus kėslus ir 

jį sustabdyti! Ar pavyks jai rasti sąjungininkų? Kuo galima pasitikėti? 


