
Pirmąjame pristatymo lape 
turėtų būti matomas knygos 

viršelis. Viso kito turinio 
pristatymo forma – laisva.

Ponas Pelėnas skuodžia Ponas Pelėnas skuodžia 
namo stiklainiu nešinas.namo stiklainiu nešinas.

Atsuka ir išvysta – jis Atsuka ir išvysta – jis 
TUŠČIAS.TUŠČIAS.

Kaip ir visi kiti.Kaip ir visi kiti.

Ponas Pelėnas neapsakomai Ponas Pelėnas neapsakomai 
laimingas!laimingas!

Tuščias stiklainis – kaip tik Tuščias stiklainis – kaip tik 
tai, ko jam reikėjo. tai, ko jam reikėjo. 

Ištrauka iš Davide Calì ir Ištrauka iš Davide Calì ir 
Marco Somà knygos Marco Somà knygos 
„Laimės prekeivis“„Laimės prekeivis“

Laimes
 prekeivis

.
Davide Calì 
Marco Somà

Knygą                       išleido leidyklaKnygą                       išleido leidykla



Pirmąjame pristatymo lape 
turėtų būti matomas knygos 

viršelis. Viso kito turinio 
pristatymo forma – laisva.

Kalėdų dovanosKalėdų dovanos

Laimės stiklainio gamyba

Ar gali būti geresnė dovana už laimę? Nepatikėsi, bet ji gali Ar gali būti geresnė dovana už laimę? Nepatikėsi, bet ji gali 
tūnoti tuščiame stiklainėlyje!tūnoti tuščiame stiklainėlyje!

Tiek daug dalykų, kurie atneša laimę, telpa į stiklainėlį! Tiek daug dalykų, kurie atneša laimę, telpa į stiklainėlį! 
Štai kelios idėjos:Štai kelios idėjos:

Augalas vazoneAugalas vazone Kvapni aliejinė žvakėKvapni aliejinė žvakė
Laimę atnešantys Laimę atnešantys 

skanėstaiskanėstai
Būsimos laimės Būsimos laimės 

receptasreceptas

Įdėkite vatos ar žemių ir Įdėkite vatos ar žemių ir 
įsodinkite turimos gėlės įsodinkite turimos gėlės 

daigelį.daigelį.

Priberkite mėgstamų Priberkite mėgstamų 
saldainių ar kitų skanėstų, saldainių ar kitų skanėstų, 

o patį stiklainį aprišti o patį stiklainį aprišti 
kaspinėliu prispausdami kaspinėliu prispausdami 
kvapnią eglutės šakelę.kvapnią eglutės šakelę. Ant popieriaus lapelio užrašykite Ant popieriaus lapelio užrašykite 

akimirką, kurią norėtumėte patirti akimirką, kurią norėtumėte patirti 
su tuo žmogumi, kuriam stiklainėlį su tuo žmogumi, kuriam stiklainėlį 

dovanosite. Sulankstytą lapelį dovanosite. Sulankstytą lapelį 
įmeskite į stiklainėlį ir padovanokite įmeskite į stiklainėlį ir padovanokite 

būsimą džiaugsmingą idėją.būsimą džiaugsmingą idėją.

Į stiklainėlį įmeskite kankorėžių, cinamono Į stiklainėlį įmeskite kankorėžių, cinamono 
lazdelių, džiovintų apelsinų ir anyžių griežinėlių. lazdelių, džiovintų apelsinų ir anyžių griežinėlių. 
Juos užpilkite švelniu alyvuogių aliejumi, į kurį Juos užpilkite švelniu alyvuogių aliejumi, į kurį 
įlašinkite kvapniųjų gvazdikėlių ir bergamočių įlašinkite kvapniųjų gvazdikėlių ir bergamočių 

aliejų. Ant viršaus užmeskite plūduriuojantį knatą. aliejų. Ant viršaus užmeskite plūduriuojantį knatą. 

Knygos leidybą Knygos leidybą 
iš dalies parėmėiš dalies parėmė


