
Lincoln Peirce. Didysis neitas. Laimingasis talismanas (6). 
Sėkmė? Kas? Neitas tokios nepažįsta. Pastaruoju metu jam SIAUBINGAI nesiseka. Per 

vieną dieną jį aprėkė bent trys mokytojai ir mokyklos direktorius, net baisu pagalvoti, kas dar 
blogesnio nutiks rytoj. Laimė, draugas davė talismaną, kuris TURĖTŲ pritraukti sėkmę. Gal 
pagaliau ir Neitui išauš laiminga diena? 

Neitui nelabai sekasi mokslai, bet jis mėgsta piešti, turi gerų draugų ir netgi groja roko 
grupėje. Atrodytų, viskas puiku, bet turbūt nėra kito mokinio, kuris taip dažnai pakliūtų į kokią 

nors bėdą. Gal išgelbės laimingas talismanas?  
 

 Stephanie Burgis. Drakonė šokoladine širdimi. 
Ar daug žinai apie drakonus? Turbūt nemažai. O štai drakonai toli gražu ne viską 

išmano apie žmonių pasaulį. Nors skaityti knygas ir mokytis naujų dalykų jiems labai patinka. 
Tik drakoniukei Avantiūrinei nerūpėjo nei poezija, nei filosofija, nei žmonių pasaulis... 

kol vieną kartą ji ėmė ir paragavo ŠOKOLADO. 
Tą dieną jos gyvenimas apsivertė aukštyn kojom. Pasikeitė viskas – net ji pati. Galbūt 

dėl tokio nuostabaus dalyko kaip šokoladas iš tiesų verta tapti žmogumi ir patirti daugybę 
nuotykių? 

Avantiūrinė – narsiausia ir nuožmiausia drakonė iš visų. Nesvarbu, kad matuojant žmogaus metais 
jai tik dvylika, bet ji pasiryžusi įrodyti savo šeimai, kad jau yra pakankamai suaugusi ir savimi pasirūpinti, 
ir netgi sumedžioti patį pavojingiausią padarą – žmogų. Deja, tas žmogus pasirodo esąs burtininkas. 
Pergudravęs drakonę ir apgaule jai įsiūlęs užburto šokolado, jis paverčia Avantiūrinę žmonių mergaite. Nuo 
šiol sparnuotos siaubūnės gyvenimas bus visiškai kitoks. Tačiau ji atranda didžiausią savo aistrą – šokoladą, 
tad saldžiai stebuklingi nuotykiai tik prasideda.  
 

Adam-Troy Castro. Gustavas Glumas ir žmonių gaudytojas. 
Niekas nenutuokia, kas tas Gustavas Glumas ir kur jo tėvai, bet visi matė tą vienišą 

juodai pasipuošusį berniuką skaitantį juodą knygą ant juodos pievelės šalia juodo namo, 
kuriame šis gyvena. Ar tame name vaidenasi? Tikriausiai. Bent jau šešėliai šalia jo elgiasi 
išties keistai. Tačiau naujoji Gustavo kaimynė Fernė nepabūgsta jokių siaubų ir, gaudydama 
savo paties šešėlio išgąsdintą katiną, praveria juodojo namo duris. Laukia neįtikėtini 
nuotykiai…  
 

Kate DiCamillo. Jei ne Vinis Diksis. 
Vieną vasaros dieną dešimtmetė Indija Opala Buloni užuot parnešusi iš parduotuvės 

makaronų su sūriu, grįžta su šunimi. Vinis Diksis – nepaprastas šuo. Labai didelis. Labai 
nešvarus. O svarbiausia – išniręs iš už kampo, čiuožtelėjęs prieš mergaitę, jis nusišypsojo. 
Opala niekada gyvenime nebuvo mačiusi besišypsančio šuns. Bet jis tikrai šypsojosi. Jei ne 
Vinis Diksis… Jei ne Vinis Diksis, Opala šiame jai nepažįstamame mieste tikrai nebūtų įgijusi 
tiek draugų, išgirdusi tokių keistų ir netikėtų istorijų apie čia gyvenančius žmones. Be to, jei 
ne Vinis Diksis, Opala tikriausiai nebūtų išdrįsusi savo nekalbaus tėčio paklausti, kaip ir kodėl 

juos paliko mama. Vinis Diksis jai tiesiog padėjo pažinti pasaulį. 
 

Kęstutis Kasparavičius. Kalėdos! Kalėdos! 
Jau ima sapnuotis meduoliai – meškinams laikas ieškoti pačios didžiausios eglės. 

Pingvinai čiumpa rogutes, ožkos šoka ant slidžių, o katės į pačiūžas. Visi nori patirti žiemos 
atnešamus džiaugsmus. Net banginiai laukia dovanų! 

„Kokios Kalėdos be sniego?“ – sako kiškiai, kol Kiškiamiestyje prisninga tiek, kad 
Kalėdų Senelis neberanda, kam dalinti dovanas. Žuvys po ledu kabina povandenines 
jaukumo suteikiančias lemputes. Baltieji lokiai verda spanguolių kisielių. Voverės vikriai 

stikliniais burbulais ir mediniais žaisliukais dailina Kalėdų medį.  
Tai knyga vaikams apie ne tik žmonių, bet ir žvėrelių labai laukiamą šventę. Pasirodo, visi jie 

Kalėdoms ruošiasi skirtingai – ir labai smagiai. 
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Tom Fletcher. Kalėdozauras ir Blogiukų sąrašas. 
Ar teko girdėti apie stebuklingus ir labai labai slaptus Kalėdų Senelio Geruolių ir 

Blogiukų sąrašus? Prieš kiekvienas Kūčias juos svarbu patikrinti net du kartus. Šventės jau čia 
pat, o šiemet Blogiukų sąrašas kur kas ilgesnis nei Geruolių. Kalėdų Seneliui neramu. Jei 
draugiškų ir gražiai besielgiančių berniukų ir mergaičių ir toliau mažės, greitai neliks kam 
nešti dovanas! Kalėdų Senelis žino, kad kiekvieno padaužos, peštuko ar neklaužados širdyje 
slypi gėris, tereikia jį paskatinti. Deja, priesaika Seneliui neleidžia keliauti pas vaikus ir padėti 
jiems tapti geresniems. Tačiau galbūt ištikimasis Kalėdozauras galėtų pagelbėti? 
             Šioje knygoje jūsų laukia burtai, nuotykiai, draugystė ir maloniausias pasaulyje 
dinozauras!  

 

Gaja Guna Eklė  (Eglė Baliutavičiūtė). Keistuoliai. 
Ponas Dudlas – be galo rimtas žmogus, negalintis pakęsti juokų ir pokštų, todėl jau daug 

metų dirba cirke. Marijai tėvai neleisdavo valgyti skanumynų, todėl užaugusi ji tapo saldumynų 
pardavėja. Aldoną nuolat persekioja nesėkmės ir nelaimės, tačiau ji tik šypsodamasi numoja į 
jas visas ranka ir toliau džiaugiasi gyvenimu. Viena mergaitė taip svajojo nuskristi į mėnulį, 
kad net draugai ir visi pažįstami ėmė ją vadinti Mėnule. O močiutė Albertina tvirtai nusprendė, 
kad išėjus į pensiją – pats laikas grįžti į vaikystę ir imti kvailioti bei krėsti pokštus. 

Kas sieja šiuos asmenis? Visi jie bent kartą buvo pavadinti keistuoliais. Tačiau dėl savo 
mažų ir didelių keistenybių šie žmonės netampa mažiau laimingi. Tik įdomesni. Susipažinkite su jais visais.  
 

Kęstutis Kasparavičius. Kiškis Morkus Didysis. 
Kiškiui Morkui labai įkyrėjo du dalykai – nuolat graužti daržoves ir būti tokiam 

mažam. O, kad jis galėtų užaugti toks didelis, storas ir stiprus kaip Lokys! Pala, o kuo gi šis 
milžinas maitinasi? Ogi saldumynais. Nutarta: nuo šiol – jokių kopūstų. Kiškis Morkus 
pusryčiams, pietums ir vakarienei mėgausis tortais, pyragais, pyragaičiais, bandelėmis, 
eklerais, sausainiais ir kitais gardėsiais. 

Ar pavyko Kiškiui Morkui šitaip smaližiaujant užaugti? O ar jam patiko būti tokiam 
dideliam? Sužinosite perskaitę visą istoriją – o ji ne tik gardi, bet ir labai įdomi! Vienu žodžiu, apie šokius, 
meilę ir buvimą savimi. 
 

Katjos Reider. Komisaras Letena. Deimantų vagies pėdsakais (2). 
Tai detektyvinių knygelių serija apie policijos šunį komisarą Leteną ir jo šeimininką 

policininką Paulį. Kiekvienoje istorijoje policininkas ir šaunusis šuo aiškinasi vis kitą 
nusikaltimą ar tvarkos pažeidimą, taip supažindindami vaikus su policijos darbu, tarnybinių 
šunų gebėjimais ir sumaniais būdais spręsti kasdienes bylas.   

 Komisaras Letena – šaunus policijos šuo, turintis neįtikėtiną uoslę. Žinoma, tokią 
uoslę reikia nuolat treniruoti! Šįkart tam pasitaiko ypatinga proga: sumanus vagišius (o gal 
tai vagišė?) įsigudrina nukniaukti deimantų vėrinį tiesiai po komisaro Letenos ir jo 

šeimininko policininko Paulio nosimis. Toks įžūlus nusikaltimas privalo būti tuojau pat išaiškintas!.. 
 

Dan Smith. Mano draugas priešas. 
Istorija nukelia skaitytoją į II-ąjį pasaulinį karą. Piteris su mama gyvena bijodami 

išgirsti sireną ir gauti telegramą su baisia žinia apie tėčio mirtį. Trūksta maisto ir vandens, o 
labiausiai – paprasčiausio gyvenimo džiaugsmo. Vieną dieną netoli jų namų nukrenta 
vokiečio pilotuojamas lėktuvas, o Piteris sutinka Kim. Nuo tada jo gyvenimas pasikeičia. Ir 
nors maisto ir vandens vis dar trūksta, šilta draugystė ir juos vienijanti paslaptis padovanoja 
berniukui kitų gyvybiškai svarbių dalykų… 
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Herman Melville. Mobis Dikas, arba banginis. 
„Mobis Dikas, arba banginis“ – vienas didingiausių ir įspūdingiausių pasaulio 

literatūros klasikos kūrinių. Tai gilus lyg vandenynas pasakojimas apie žmogaus prigimtį, 
drąsą, keršto troškimą bei pykčio apakintą laivo kapitoną, pamišėliškai pasiryžusį žūtbūt 
nukauti itin pavojingą banginį, vadinamą medžiotojų siaubu.  

Ši knyga – kur kas daugiau nei nuotykių istorija. Tai kartu ir alegorinis pasakojimas 
apie žmogaus valią, tikėjimą, kovą su vidiniais demonais ir beprotybę. Čia telpa 
enciklopedinės žinios apie jūreivystę bei banginių medžioklę, gilūs filosofiniai klausimai bei 

taiklios psichologinės įžvalgos, vaizdinga, poetiška kalba bei ypatingas humoras. 
Jaunas mokytojas Izmaelis, gelbėdamasis nuo pilkos kasdienybės ir niūrių nuotaikų,  sėda į 

banginiautojų laivą „Pekodas“ ir iškeliauja į pilną nuotykių kelionę po jūras. Tačiau laivo kapitonui Ahabui 
labiau už sėkmingą darbą rūpi atkeršyti paslaptingam baltajam banginiui Mobiui Dikui, per kurį šis kadaise 
neteko kojos. Visa laivo įgula pamažu įtraukiama į nutrūktgalvišką medžioklę nepaisant nei pražūtingų 
lemties ženklų, nei proto balso. Įspūdingas pusiau realistinis, pusiau alegorinis pasakojimas apie žmogaus 
drąsą ir kovą su beprotybe nepaliks abejingų. 
 

Barbara Cantini. Mortina ir jos draugas vaiduoklis. 
Mortina – labai draugiška mergytė zombytė. Ji gyvena senovinėje pilyje kartu su teta 

Velione bei šuneliu ir kaip tik ruošiasi švęsti Anapiliųjų metų šventę. Tačiau į langą pasibeldžia 
simpatiškas vaiduoklis, kuriam reikia pagalbos. Mortina su džiaugsmu padės jam išsiaiškinti 
savo vardą… 
 
 
 

Tosca Menten. Mumija Dunis ir Šakabos sfinksas.  
Kaip jaustis, jei numirei prieš 4000 metų didingoje Egipto civilizacijoje, o atgijai 

nuobodžiame XXI amžiaus kaime? Ką daryti, jei niekada neužaugsi, nes... neturi skrandžio? 
Kaip išgarsėti niekam nekrentant į akis? 

Regis, mumija Dumis rado išeitį ir ruošiasi nugalėti portretų konkurse. Jo geriausias 
draugas Gosas pasiryžęs surasti sfinkso statulėlę, pakeisiančią Dumio ateitį. O tėtis Klasas už 
viską labiausiai norėtų, kad gyvenimas Polderdame grįžtų į normalias vėžes. Vienam iš šių 
norų tikrai nelemta išsipildyti. 

 Tai jau trečioji rašytojos knyga apie berniūkštį Dumį – pačią tikriausią atgijusią mumiją ir Egipto 
faraono sūnų. Pabudęs šiais laikais, Dumis apsigyvena Goso ir jo tėčio šeimoje, lanko mokyklą ir nuolat 
papuola į juokingas ir pavojingas situacijas. 
 

Will Mabbitt. Neįtikėtini Meibelės Džons nuotykiai. 
Meibelė Džons padarė kai ką SIAUBINGO. Nesakysiu ką, tačiau visi, padarę TĄ DALYKĄ, 

galiausiai būna pagrobiami, įkišami į maišą ir pakliūna į piratų laivą. O ten – nuotykiai, grėsmė 
gyvybei, negailestingi piratai ir pavojingi žygiai. Bet Meibelė Džons ne tik drąsi – jai užteks 
sumanumo atlaikyti visus išbandymus, susiremti su didžiausiais priešininkais ir galbūt net 
rasti trūkstamą IKSO dalį. 

Leiskis į šiurpiai juokingus nuotykius ir TU! 
 

 

Alanas Makdonaldas. Nevala Bertis. ATNEŠK!   
Bertis labai myli savo šunį Smirdžių. Tačiau ką tik dovanų gavo ROBOŠUNĮ! Šuo 

robotas juk daug įdomiau už paprastą augintinį, ar ne? Smirdžius tikrai nesidžiaugs naujuoju 
įnamiu! 

Tai knyga apie Bertį ir draugus. Šįkart Bertis gauna dovanų šunį robotą, keliauja į 
vakarėlį pas Anglijos karalienę bei dalyvauja pusseserės vestuvėse visai ne savo noru 
segėdamas kiltą… 
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Nicki Thornton. “Paskutinės galimybės” viešbutis. 
Setas Sepis – virtuvės padėjėjas, puodų šveitėjas ir vienišas našlaitis, svajojantis kada 

nors tapti tokiu puikiu virėju, koks buvo jo tėtis. Jo dienos „Paskutinės galimybės“ viešbutyje 
pilnos nesibaigiančių darbų ir dažnų patyčių, ne tiek daug laiko lieka svajonėms ir draugystei 
su kate Sutema. Tačiau vieną dieną Seto pasaulis apsiverčia aukštyn kojomis – jis ne tik sužino, 
kad burtai ir burtininkai iš tiesų egzistuoja, bet dar ir tampa pagrindiniu įtariamuoju 
paslaptingos žmogžudystės byloje. 

Ar norėtum pakliūti į stebuklingą burtų ir magijos pasaulį? Kas nenorėtų. „Paskutinės 
galimybės“ viešbučio virtuvės padėjėjas Setas tiesiog apstulbsta sužinojęs, kad ruoš desertus slapto 
burtininkų susirinkimo dalyviams. Gal ir jam teks bent akies krašteliu pamatyti tikrų stebuklų? 

Viena bėda – įvykiams pasisukus ne visai planuota linkme, našlaitis Setas apkaltinamas dėl vieno 
iškiliausių burtininkų mirties. Na ir kas, kad jis visiškai nekaltas – tačiau įkalčiai ir aplinkybės tikrai nėra 
Seto naudai. Reikia rasti būdą įrodyti, kad žudikas – ne jis. O laikas nenumaldomai tiksi… 
 

Ignė Zarambaitė,  Greta Alice. Pašto pelyčių nuotykiai šiaurėje. 
Pelės Berta, Liudvikas ir Goja naktimis triūsia pašte, o laisvalaikiu pildo slaptus 

miestelėnų norus. Galiausiai nusprendžia atsipūsti ir įgyvendinti savo pačių svajonę – 
nukeliauti į Šiaurę pas Kalėdų Senelį! 

Visuomet įsivaizdavo, kad jis kartu su būriu šaunių pagalbininkų gyvena jaukioje 
trobelėje, kvepiančioje sausainiais ir šokoladu. Vis dėlto realybė kitokia. Kalėdų Senelio 
namai labiau primena fabriką ar laboratoriją, kur viskuo rūpinasi robotai ir kompiuteriai. 
Senelis patenkintas – užtenka laiko miegui, jogai, šokiams ir kitoms linksmybėms, tačiau 

pašto pelės negali su tuo susitaikyti. Kompiuteriai kliaujasi ne jausmais, o algoritmais. Kas įsigilins į vaikų 
troškimus ir padovanos pačią tinkamiausią dovaną? Juk Kalėdos be nuoširdumo – ne Kalėdos...  

Trijulės atostogos staiga taps pasauline misija! Jei pelės pagelbėjo žmonėms savame miestelyje, gal 
ir Kalėdų Seneliui padės susiprasti?.. 
 

Viktoras Jasaitis. Priklausomas. Be galimybės mesti. 
Mantas – paprastas vienuoliktokas. Kaip ir daugelis paauglių, nori išmokti vairuoti 

motorolerį, įsigyti naują telefoną, sulaukti patinkančios merginos dėmesio, pakenčiamai baigus 
mokyklą įstoti į norimą specialybę ir per daug nesukdamas galvos smagiai leisti laiką. 

Bet vaikinas dar nežino, kad jo pasaulis netrukus apvirs aukštyn kojomis. Mantui teks 
išmokti gyventi visiškai kitaip – nuolat vartojant vaistus ir stebint savo būseną, o besaikis 
smaližiavimas bus pavojingas jo gyvybei. Nuo šiol jis – priklausomas. Be galimybės mesti. 

Paprastais paauglio žodžiais papasakota istorija leis kur kas daugiau sužinoti apie ne tokią retą, 
tačiau nedaug dėmesio susilaukiančią ligą – 1 tipo diabetą. Vienuoliktokui Mantui netikėtai susirgus, jam 
tenka įgyti atsakomybės už savo sveikatą ir mokytis gyventi visiškai kitaip. Tačiau liga nesutrukdys vaikinui 
siekti tikslų ir svajonių… 
 

Meg Rosoff. Taip dabar ir gyvenu. 
Jeigu nebuvai kare ir nori žinoti, per kiek laiko apsipranti netekęs visų artimų žmonių, 

kurių tau reikia ir kuriuos myli, tai galiu atsakyti – su tuo apsiprasti neįmanoma. 
Žmonija ruošiasi Trečiajam pasauliniam karui. Tačiau, Deizei atvykus į mažą Anglijos 

miestelį aplankyti pusbrolių, visos negandos lieka už nugaros. Noru gyventi trykštantys 
paaugliai džiaugiasi idile, bet karo atgarsiai pasiekia ir juos: suirutė atskiria Deizę nuo 
giminaičių ir nubloškia į žiauraus karo gniaužtus. Kaip išlikti sužvėrėjusiame pasaulyje ir 
neprarasti vilties? Deizė sužino, kad į priekį veda tik visa nugalinti meilė. 

Tai jaudinantis pasakojimas apie penkiolikmetės Deizės išgyvenimus Trečiojo pasaulinio karo metu.   
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 Danas Smithas. Vilkė. 
Ilva išgirsta, kaip nužudoma jos mama... Bet dabar ne laikas ašaroms ir savigailai. 

Mergaitė tiki, kad jos lemtis – atkeršyti ir apginti mamos vardą. Svetimame krašte laukia daug 
pavojų. Ar čia galima kuo nors pasitikėti? O gal geriau į išgyvenimo kelionę leistis vienai? 

Ilva bebaimė. Ilva drąsi. Ilva ryžtinga. Ilva yra vikingė. Ir ji pradeda kurti savo legendą. 
Oda po truputį pasidengs šerkšnu, gūsingas vėjas įsivels į plaukus, kojos klimps į gilų sniegu 
nuklotą taką, sraunios upių dainos ir medžių raudos suvirpins mintis. Įkvėpk ir klausykis. Iš 
tikrųjų išgirsk drebančią žemę jojant žirgams, galimų priešų sukurtą laužą, pokalbius, 

artėjančios vilkų gaujos alsavimą. Įsitaisyk patogiai, nes jaudinantis, nenuspėjamas ir įtemptas žygis 
prasideda. 

866-aisiais metais Nortumbrijoje sudužo vikingų laivas, tačiau Ilva ir jos mama išsigelbėjo. Deja, 
džiaugsmas tęsiasi neilgai – mergaitė lieka vienui viena ir prisiekia žūtbūt atkeršyti žiauriam motinos 
žudikui. Juk ji tikra vikingė, ji privalo įvykdyti teisingumą, kad ir kokia būtų to kaina. Žiemos šalčiu 
alsuojanti, vilkų staugimo, pavojų ir kovų pilna kelionė prasideda... 
 

Paulas van Loonas.  Vilkolakiukas dolfas. Ežero pabaisa (13 knyga). 

Dolfas – mielas ir draugiškas berniukas, kuris lanko mokyklą ir gyvena su draugu Timiu 
ir jo tėvais. Būtų toks kaip ir visi berniukai, bet jis – tikras vilkolakiukas ir per kiekvieną pilnatį 
pavirsta baltu vilkiuku. Šioje istorijoje Dolfas tėčio parneštame lašišų kibire atranda keistą, 
nematytą ir labai mielą padarėlį. Išmintingasis senelis vilkolakis iškart atpažįsta, kad tai 
Škotijos mitinė būtybė selkis – tik labai mažytis. O jeigu jis toks mažas, vadinasi, jį būtinai 
reikia kuo greičiau sugrąžinti namo. Laukia labai įdomi kelionė… 

 

Paulas van Loonas. Vilkolakiukas Dolfas. Mini raganiukė vilkolakių miške (12 knyga). 
Šioje istorijoje Dolfas išbėga už Vilkolakių miško ribų ir susitinka raganas. Jos gali būti 

šiurpios ir pavojingos, bet galbūt su viena pavyks susidraugauti? O ką jos veikia Vilkolakių 
miške? O gal... O gal tai nebe Vilkolakių miškas?.. 
 
 
 

 

Paulas van Loonas. Vilkolakiukas Dolfas. Vilkolakių sriuba. 
Ar mėgsti sriubą? Vilkolakiukas Dolfas labai mėgsta. Bet tik ne tada, kai pačiam gresia 

būti įmestam į puodą! Vilkolakių miške siaučia vilkolakių medžiotojas. Jis žūtbūt trokšta 
išsivirti gardžios vilkolakių sriubos. Gal net iš paties Dolfo. Laukia labai pavojingas nuotykis! 

Šioje knygoje Dolfas atsiduria tikrame pavojuje – jį sugauna vilkolakių medžiotojas, 
kuris ketina išvirti iš vilkolakiuko sriubą. Mėgindamas laimėti laiko ir taip išsigelbėti Dolfas 
ima savo pagrobėjui pasakoti įdomiausias nuotykių istorijas iš savo sapnų bei prisiminimų… 
 

Leslie Connor. Visiems stot – eina garbusis Peris T. Kukas. 
Periui Kukui vienuolika ir jis gyvena... kalėjime. Tačiau pats Peris, žinoma, niekuo 

nenusikalto. Mėlynosios upės centre bausmę atlieka jo mama. 
Pasikeitus įkalinimo vietos tvarkai paaiškėja, kad Peris nebegalės čia daugiau likti. Jam 

teks išeiti į laisvę ir pradėti viską iš naujo – kitoje šeimoje ir be mamos. 
Kaip gyventi visiems įprastą gyvenimą, jei nieko panašaus į tai iki šiol nepatyrei? Tai 

jaudinantis pasakojimas apie gebėjimą mylėti, atleisti ir rasti viltį net sunkiausiu metu. 
Peris Kukas gimė ir užaugo kalėjime. Viršininkė Doherti čia bausmę atliekančiai 

mamai leido pasilikti sūnų. Berniukui jau vienuolika, jis lanko mokyklą ir tikisi, kad mamą galiausiai paleis 
lygtinai. Tačiau naujasis apygardos prokuroras, sužinojęs apie šią situaciją, nusprendžia, kad vaikas jokiu 
būdu negali augti įkalinimo įstaigoje. Periui Kukui teks pradėti gyvenimą iš naujo… 
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