
Otfrydas Proisleris. Plėšikas Hocenplocas ištrūksta į laisvę . 
DĖMESIO, DĖMESIO! 
Mieste vyksta šiurpūs dalykai!  
Iš areštinės pabėgo baisus nusikaltėlis plėšikas Hocenplocas! Ir jau spėjo 

prikrėsti eibių… 
 
 
 
Otfrydas Proisleris. Smuklė „Plėšiko lindynė miške“. 

Plėšikiškiausias iš visų plėšikų – pats Hocenplocas – tikina, kad šįkart jis 
tikrai pasitaisė ir grįžo į doros kelią. Meluoja! O gal ne? Bet ką gi veiks plėšikas, jei 
neplėšikaus? 
 

 
Otfrydas Proisleris. Didžioji plėšiko Hocenploco užduočių knyga.  

Plėšikas Hocenplocas paruošė tau daug plėšikiškų užduočių!  
Turėsi padėti Hocenplocui apsirengti, rasti kelią į jo lindynę, suskaičiuoti visus 
peilius, sujungti taškelius ir netgi išspręsti tikrą plėšikišką sudoku.  
 
 
Otfrydas Proisleris. Plėšikas Hocenplocas ir mėnulio raketa . 

Plėšikas Hocenplocas ir vėl paspruko, todėl niekam negalima kelti kojos iš 
namų! Ir kaip tik tada, kai Zepukas snaudžia, o močiutė ruošiasi Kaspariuką su 
Zepuku pasiųsti į mišką grybauti? Grybienė pati neišsivirs! Bet plėšika s 
Hocenplocas į daboklę pats irgi negrįš. Tačiau Kaspariukas su Zepuku jau žino, ką 
daryti. 
 
 

Luis Sepulveda. Apie žuvėdrą ir katiną, kuris išmokė ją skraidyti.  

Šios knygelės autorius, rašytojas ir keliautojas Luisas Sepulveda  žaismingai, 

poetiškai pasakoja apie katino ir žuvėdros draugystę, apie troškimą ir baimę būti savimi.  

Kaipgi išmokti skraidyti, kai tavo mama – katinas Zorbas?! 

 
 

Tuutikki Tolonen. Auklė baubas.  

Vienuolikos metų Hildos, devynerių Niko ir šešerių metų ir keturių mėnesių 

Mijos laukia įdomios vasaros atostogos. Kadangi mama laimėjo išvyką į Laplandiją, 

vaikai dvi savaites namie tvarkysis vieni. Jiems, žinoma, reikia rasti auklę. Kas galėjo 

pagalvoti, kad naujoji puikioji auklė iš tiesų bus tikrų tikriausias baubas?  

 

Kęstutis Kasparavičius. Dingęs paveikslas. 

Kilmingas šuo Profesorius Adelbertas susikviečia svečių, norėdamas jiems 

parodyti naujausią savo pirkinį – XVII amžiaus nyderlandų dailininko paveikslą 

„Kiemšunis“. Kol visi svečiai vaišinasi nepaprastai skaniu braškiniu tortu, paveikslas... 

dingsta iš paauksuotų rėmų! Gudrusis lapinas Inspektorius Fuksas iškart imasi tyrimo. 

Kas galėjo nukniaukti vertingąjį pirkinį…  

 
Sergej Kozlov. Ežiukas rūke. 

Jei dar nemokate prietėmiauti, tikrai imsite tai daryti, ypač jei šlapią rudens 
dangų pakeisite  šiltu ir giliu vasaros vakaro skliautu. Ir jeigu po lietaus netikėtai 
pradės dygti nepažįstamos ausys, išmoksite nusiteikti filosofiškai – kartais jos tikrai 
išdygsta be Kiškio...  Tai trumpų, švelnių ir pašėlusių pasakų rinktinė.  

 
 



 
Jujja Wieslander, Sven Nordqvist. Gražiausios Mamulės Mū ir Varnos istorijos.  

Mamulė Mū – drąsiausia ir linksmiausia pasaulyje karvė, kuriai nė motais 
jokios kliūtys. Savo pokštais ir išdaigomis Mamulė Mū ir jos draugė Varna džiugina 
vaikus. 
 
 

Alissa Heyman. Katinėlis Juodis: geriausi draugai .  
Katinėlis Juodis stengiasi sugalvoti pačią šauniausią gimtadienio staigmeną 

savo geriausiam draugui peliukui Seimurui…  
 

 

Alissa Heyman. Katinėlis Juodis. Kaip pralinksminti tėtį .  
Kai Juodžio tėtis vaikšto rūškanotas dėl pralaimėtų Didžiųjų futbolo 

rungtynių, katinėlis žino, ką daryti. Nieko nedelsdamas, imasi darbo ir užsirašo su 
tėčiu į žaidynes Kačių mokykloje…  
 
 
 

Rob Scotton. Katinėlis Juodis kepa tortą. 

Mielas ir pūkuotas katinėlis Juodis labai trokšta konkurse laimėti televizorių ir 

mėgina iškepti patį šauniausią tortą pasaulyje…  

 
 
 
 

Laura Driscoll.  Katinėlis Juodis. Noriu ledų! 
Katinėliui Juodžiui išaušo nuostabi diena, nes jo laukia ekskursija ledų 

fabrike! Bet pasigirdo sirenos, pasklido garai. Pyyyp! Tekšt! Lyg jūra teka ledai!  
 

 

 

Rob Scotton. Katinėlis Juodis. Saldžių sapnų .  

Argi ne smagu nakvoti palapinėje, pasišviesti mažu žibintuvėliu, kramsnoti 

pyragėlius ir stebėti dangų? Katinėlio Juodžio laukia nuostabus vakaras, kol mama jam 

neparodo staigmenos, nuo kurios net ūseliai sudreba iš baimės...  

 
 
Amy Hsu Lin. Katinėlis Juodis. Krisk, sniegeli!   

- Kurgi prapuolė tas sniegas? – sušuko Juodis. 
- Kada gi jis pasirodys? 
Pagaliau žiema. Bet lauke – nė menkiausios snaigelės...  
Kaip lipdyti sniego katinus ir čiuožti rogutėmis?  
Ir tuomet katinėlis Juodis nusprendžia: „Pats užsiauginsiu sniego!“  

Juk svarbiausia – neprarasti vilties ir imtis veiksmų!  
 
Chris Strathearn. Katinėlis Juodis. Kai nesiseka dainuoti .  

Visi vaikučiai mėgsta pasirodyti per tėvelių šventes, tačiau katinėlis Juodis 
labai drovus. Taip baisu, kad visi nepradėtų garsiai kvatotis... Kaip nugalėti baimes 
ir dainuoti kartu su visais?– Juodi, tau pavyks, – padrąsino mokytoja.Juodis labai 
stengėsi, bet sugebėjo tik cyptelti.Kokia laimė, kad katinėlio kepurėje visada tupi 
peliukas Seimuras, kuris nieko nebijo. Jeigu jis drąsiai tupi ant galvos, kai klasėje 

pilna kačiukų, tai kodėl reikėtų bijoti Juodžiui?  
 



 
Rob Scotton. Katinėlis Juodis. Nedorėlis lietutis.  

Ak, tas nedorėlis lietutis! Tai jis kaltas, kad pasivažinėjimas riedučiais nuėjo 
niekais, o katinėlis Juodis šlapias – nors gręžk. Nuobodu tūnoti namie. Nerasdamas 
sau vietos Juodis painiojasi visiems po kojomis. Atrodytų, diena jau sugadinta, 
tačiau... 
 
 

Rob Scotton. Katinėlis Juodis. Žiemos staigmena .  
Sninga! 
Ką veikia katinėlis Juodis, kai už lango pilna sniego?  
Ogi lekia risti sniego katinų!  

Juodis su geriausiu draugu rungtyniauja, kuris pastatys šaunesnį sniego katiną…  
 
Bella Swift. Mopsas, svajojęs tapti triušiuku.  

Pamokanti istorija apie meilę gyvūnams ir pavydą. Tai mergaitės Chlojos, 
mopsės Pegės ir naujos šeimos narės – triušytės Koko – istoriją apie Velykas jų 
namuose! 
 
 
Katja Reider. Komisaras letena. Sek paskui nosį.  

Pipiras – drąsusis policijos šuo, turintis nuostabią uoslę! Jo nosiai nėra 
neišsprendžiamų bylų, todėl jį visi vadina komisaru Letena.  

Šį kartą komisaras Letena ir jo šeimininkas policininkas Paulis imasi 
vagystės bylos. Kai viskas, regis, jau išsiaiškinta, policininką ir jo šunį nustebina 
naujos nusikaltimo detalės.  

Ar pavyks šauniajam Pipirui atskleisti tikruosius nusikaltėlius?  
 

Tuutikki Tolonen. Baubų kelias. 

Knygoje „Auklė baubas“ vienuolikos metų Hildos, devynerių Niko ir šešerių metų 

ir keturių mėnesių Mijos laukia įdomios vasaros atostogos. Kadangi mama laimėjo 

išvyką į Laplandiją, vaikai dvi savaites namie tvarkysis vieni. Jiems , žinoma, reikia rasti 

auklę. Kas galėjo pagalvoti, kad naujoji puikioji auklė iš tiesų bus tikrų tikriausias 

baubas?  

 
Bella Swift. Mopsas, svajojęs tapti moliūgėliu . 

„Chloja labai drąsi, – galvojo mopsė. – Vadinasi, ir aš turiu būti drąsi.“  
Šiurpiausia metų šventė – Helovynas – jau ant nosies! Mopsiukės Pegės 

šeimininkė jau planuoja, kaip jos abi linksminsis persirengusios moliūgais. Tačiau 
šunytei ir norisi švęsti drauge, ir baugoka...  

Kas smagiau: vienam vakarui tapti moliūgėliu ar likti namie ir slėptis nuo 
baisybių po lova?  

 

Bella Swift.  Mopsas, svajojęs tapti undinėle . 
Mažoji mopsė Pegė keliauja atostogų! Jūra, smėlis, saulė, nauji draugai ir 

daug ledų – ko dar galima norėti?  
Na, dar būtų nuostabu bangose pamatyti tikrų tikriausią undinėlę... Būtent 

apie tai ir svajoja Pegės šeimininkės Chloja ir Rubi!  
O kur tą undinėlę rasti? Galbūt Pegė galėtų ja tapti?  

 
 
 
 



 
 

 
Bella Swift. Mopsas, svajojęs tapti žvaigžde . 

Mažoji mopsė Pegė niekad nenustoja svajoti. Šįkart, pamačiusi televizijos 
laidą, kurioje dalyvauja naminiai gyvūnai, ji ir pati užsimano tapti žvaigžde. Juk būti 
įžymybe turėtų būti labai smagu ir visai nesunku, ar ne?  

Kas, kad mopsiukė Pegė tokia maža? Ji pasiryžusi tapti DIDELE ŽVAIGŽDE!  
 
Alan MacDonald. Nevala bertis. Purvas. 

Bertis labai mėgsta futbolą. Jis – nuostabus žiūrovas. Apie futbolą gali kalbėti 
valandų valandas. Bet ŽAISTI? Rimtose varžybose? Ir dar VARTUOSE. Koks čia 
džiaugsmas, kai į apelsiną panaši mokytoja rėkia, kad greičiau judintumeisi, pusė 
vaikų tikisi, kad apginsi mokyklos garbę, kita pusė laukia, kol susimausi, virš galvos 
– lietus, o po kojomis – PURVAS? Skamba ne kaip pramoga, o kaip tikras KOŠMARAS!  
 

Alan MacDonald. Nevala bertis. Sliekai. 
Bertis gavo LAIŠKĄ. Valio! Ir ne šiaip laišką – tai kvietimas į gimtadienio 

šventę. Dvigubas valio! Deja, jį kviečia Anžela. O ir tas gimtadienis bus visas 
ROŽINIS. Net apsirengti turės RAUSVAI. Bertis nesižavi nei įkyruole Anžela, nei jos 
mėgstamiausia spalva. Jam daug labiau patinka ruda – kaip tie purvynai, kuriuose 
rausiasi SLIEKAI. Pala – juk sliekai IRGI rožiniai!  
 

Kate DiCamillo. Pasaka apie Desperą. 
Neįprasta išvaizda nuvylęs net savo paties šeimą peliukas Desperas  stebina 

ir išskirtiniu jautrumu. Šeimos atstumtas jis ryžtasi dideliam žygdarbiui – išvaduoti 
įkalintą žmonių princesę, kurią pamilsta. Tik ar ši riteriška narsa sulauks atsako?  
Tai istorija apie paikumą ir išdavystę, neįmanomą meilę ir niekuomet neišein ančią 

iš mados riterišką drąsą.  
 

Edgar Valter. Puokiai.  
„Piekis galutinai susiejo savo gyvenimą su Puokiais ir visiškai susiliejo su 

gamta“. 
Tai vienas iš paskutiniųjų knygos sakinių, nusakantis svarbiausią knygos motyvą - 
žmogaus ir gamtos ryšį, artumą. Puokiai - iš gamtos kilusios fantastinės būtybės, 
kurias išvydo Edgaras Valteris, ilgai stebeilijęs į miško pelkynėse, šalia kurių gyveno 

paskutiniaisiais gyvenimo metais, kyšančius žolių kuokštus. .. 
 

E. B. White. Šarlotės voratinklis . 
Kartais, kad mūsų norai išsipildytų, reikia tikrų tikriausio stebuklo.  

Kartais tikra, nuoširdi draugystė gali tapti tuo stebuklu, kuris nušvies tamsiausią 
naktį ir net sunkiausią valandą parodys, ką daryti.  

Mažasis Vilburis – jaukus rausvas paršelis, kurį išgelbėjo drąsi ir gyvūnus 
mylinti mergaitė Fernė. Tačiau Fernė negali viso gyvenimo praleisti tvarte kartu su 

Vilburiu, jai reikia ir į mokyklą, ir pas kitus vaikus. Paršelis ima jaustis vienišas – kas taps jo 
draugu? 

 

E. B. White. Stiuartas Litlis. 
Kai gimė antras ponios Frederik Litl  sūnus, visi iš karto pamatė, kad jis ne 

didesnis už pelę. O dar tiksliau sakant, tas kūdikis iš tiesų visais atžvilgiais ir buvo 
visai panašus į pelę. Ūgio apie penkių centimetrų, turėjo smailią pelės nosį, pelės 
uodegą, pelės ūsus ir buvo malonus bei drovus, kaip pelei ir priklauso. O paaugęs jis 



ne tik liko panašus į pelę, bet ir elgėsi kaip kuo tikriausia pelė: nešiojo pilką skrybėlę ir 
vaikščiojo su maža lazda.  

Tai neįtikėtinai smagi ir įtraukianti knyga apie peliuką, gyvenantį žmonių šeimoje. 
Stiuartas Litlis rengiasi ir elgiasi kaip tikras žmogus, jis net važinėja mažu automobiliu ir yra 
labai drąsus.  

 
Paul van Loon. Siaubų autobusas 7.  

Nonvalas dingo! Viduryje nakties jį pagrobia Siaubų autobuso pabaisos ir 
nuveža į Keliauninkų stovyklavietę. Karščiuojančiam Nonvalui vaidenasi niekada 
nematyti veidai – šalia jo lovos staiga atsiranda mergaitė ilgais juodais plaukais ir 
du rudai įdegę vaikai vešliais antakiais ir apžėlusiais skruostais…  
 
Paul van Loon. Tamsta Varlius. 

Visi mokiniai drąsiai patikins – mokytojas Fransas – šauniausias ir 
linksmiausias mokytojas visoje mokykloje! Bet, pasirodo, jis slepia didžiulę ir 
neįtikėtiną paslaptį. Paaiškėja, kad mokytojas ne tik šaunus, bet ir išties 
stebuklingas. Ir kad jam gresia rimtas pavojus. Mokinių pagalba būtų tikrai ne pro 
šalį! 

 

Gendrutis Morkūnas. Velniškai karštos atostogos. 
Tėčio tvarkaraštis, mamos pamokymai, tetos kotletai ir atostogos nuošaliame 

kaime Pijui nieko gera nežada. Žinoma, kaimas kaip kaimas: vištos, karvės, kelias 
per pelkes,  nuobodžiai pūpsantys apleisti trobesiai. O pasirodo, ne visai taip...  

Pijus su Linu netyčia išgąsdina keistą kluono gyventoją, ir visus užgriūva 
netikėtos bėdos.  

Kas jis, tas stiprus tamsus padaras, bijantis pasirodyti žmonėms?  
 
Jurga Vilė, Lina Itagaki.  Sibiro haiku (Komiksų knyga). 

Algiukas svajoja palakioti po pasaulį su savo draugu žąsinu Martynu. Netrukus 
taip ir nutinka, tačiau visiškai kitaip, nei jis vaizdavosi... Ankstyvą 1941 metų birželio 
rytą pulkas kareivių išverčia Algiuką, jo sesę Dalią, tėtį Romą ir mamą Uršulę iš lovų 
ir liepia ruoštis kelionėn – taip lietuviai būriais ne savo noru iškeliauja į Sibirą. Kodėl 
juos ištremia? Kuo jie prasikalto? Kur tas Sibiras? Galybė klausimų dūzgia Algiuko 

galvoje. Ten, tolimoje, svetimoje ledo šalyje, šeimai tenka išgyventi valgant sušalusias bulves, 
ašaromis sūdant sriubą ir dainomis šildant širdis...  
 


