
Čia kažkieno 
senas batas.

HELENA LÄKS    

AGNĖ NANANAI

Mano vardas  

Matilda.  
 
Man aštuoneri.  
 
Tai mano  
mokykla.  
 
Tai mano  
klasė.

Čia mano  
piešiniai. 

Aš žinau, kad kai kurie iš mano 
klasės laiko mane truputį lėta. 
Martinas kartą pasakė: 

Mano eilė skaityti. Bet kur raidės, 
kaip sudėlioti sakinius? 

Žinau, kur ieškoti: neriu į 
beprotiškai šėlstantį sūkurį!  

Dabar jau turbūt turiu visas raides, Mokytoja: 
― Matilda, ar tu pasirengusi skaityti?

„Kai peržengi savo ribas, 

atsiranda daugiau erdvės 

mąstyti.“

lekiu atgal, šast, šast!

Bet jie  
tiesiog nežino 
daugelio  
dalykų. 

KVAILA!
TAIP.

© Tekstas Helena Läks

© Iliustracijos Agnė Nananai
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Agnese Vanaga        Gerda Märtens

Brangūs Žuvų Respublikos 
gyventojai! Jau kelintą šimtmetį 
mes bandome susisiekti su žmo-
nėmis, bet nesėkmingai. Kokie 
jūsų pasiūlymai?

Alio? Alio! 
Aš jūsų negirdžiu!

Gal reikia 
pastatyti 
kopėčias?

Ar bandėme siųsti 
laišką butelyje? AŠ ŽINAU, 

KĄ TURIME 
DARYTI!

Ak! Kokia neįtikėtina tyla ir 
ramybė šį vakarą.

Uhu, uhu, 
uhuuu!

Klink, 
klink, 
klink!

Sssssss!Pop, 
pop, 
pop!

Hummm!

Trimmm!

Du, du, du!

Galbūt jie 
nebyliai.

Tai nieko! Tada turime 
susisiekti ženklų kalba.

Ateikite į svečius!

Sveikite! Tikėkimės, jog klausa greitai pagerės!

Žmonės mūsų 
negirdi.

Sveikinimai iš Žuvų respublikos!
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T r u m pa

i l g o s  d r a u g y sT ė s
i sT o r i j a

Visi Senamiestyje kalbėjo apie 
ateivius. Nors niekas nebuvo jų 
matęs. Net Timtomas.

„Norėčiau juos sutikti, – 
svajojo jis. – Ar jie kitokie nei 
mes? Ar susidraugautume?“

Atėjus vasarai, prie namo, kur 
gyveno Timtomas, neužsukdavo 
net mokyklinis autobusas. Jis 
likdavo visiškai vienas.

Jam buvo 
baisoka, bet 
smalsumas 
nugalėjo.

Į sodą pabiro kosminiai sutvėrimai – 
raudoni, geltoni, pūkuoti, blyksintys, 
skraidantys. Mieli ir visai nebaisūs.

– Vaikai, kur 
pirmiausia skrisim:

– Tėti, pirmiausia 
ledų pas nefrito 
triušius į Mėnulį! 

TIMTOMAS PO 28 METŲ. 

Evelina Daciūtė  |  Anna Ring
pirmyN!

Vieną vakarą apleisto namo 
priešais languose Timtomas 
pastebėjo šviesas. Tačiau 
nieko nebuvo matyti.

– Ei! – 

sušuko Timtomas.

– Išlįskit! 
Nebijokit!

pas Bulbulį į Neptūną pasiplaukioti 
baseine? Ar pas 100c212f deginti 
laužų į Marsą? 

Štai taip Žemėje prasidėjo pirmasis 
intergalaktinis festivalis. Kasmet vis 
kitoje planetoje, toje pačioje visatoje.

Visus Baltijos šalių autorių  
knygiukus rasite čia: 
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Osvalds 

Taip. Teks važiuoti į 
stovyklą Jūrmaloje. 
Dviem savaitėms!  
Iš tėvų, namų, prie 
kurių tik ką pripratau 
atsikraustęs iš kito 
krašto. Esu išsigandęs.

Zebris

  Eglė     Gelažiūtė-Petrauskienė

– Ten bus 

jūra, – 
padrąsina 

tėtis.

– Sutiksi 

vienmečius, –  

sako mama. – 

Atsikratysi 

planšetės.

Jūra svetima. Vaikų tiek pat daug kaip 
žuvėdrų. Broliai, seserys, draugai. Jie 
kalba, juokauja latviškai. Jų rankos, 
plaukai ir kalba yra latviški.

Jų nesuprantu. 
Tyliu. Netarsiu 
nė žodžio.

Blogiausios savaitės mano gyvenime...

Išimtis – dvynės Ana ir Maja. 
Jos šnabždasi tarpusavyje, stebi mane. 
– Mes sugalvojome žaidimą, – sako Ana. 
– Jį reikia žaisti trise. 

– Du turi atspėti, ką 
įsivaizduoja trečiasis. 
– Laimi tas, kuris pataiko 
arčiausiai, – paaiškina 
Maja. Ir pažvelgia į 
stovyklos logotipą.

Mano pirmasis žodis šią savaitę. – Kosmosas, 
saulė, rožė, okeanas, spagečiai, – vienas per 
kitą šaukėme be paaiškinimo suprantamus 
žodžius. 

Esu paklydęs, nereikalingas. 
Manęs jau net nepastebi, 
nepakalbina.Ateik!

garsiai
 sušunku aš.

 – Alb
atr

osas!
 –
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v a i k u z e m e . l t

Giedrė Rakauskienė

Kartą į dukros 

kambarį atėjęs 

tėtis pasakė:

– Mieloji, atėjo 

laikas susitvarkyti 

savo lėles.

Senąsias sudėk į dėžę 
po lova. 

Jos jau nenaudingos. 
Naujoms atnešiu 
naują dėžę. 

Sulūžusias lėles 
išmesime. 

Kartą į dukros 

kambarį atėjęs 

tėtis pasakė:

– Mieloji, atėjo 

laikas susitvarkyti 

savo lėles.

Leles

savo lėles.laikas susitvarkyti 

savo lėles.

Kertu Sillaste

Tetos dovanotos lėlės – ypatingos. 
Jas susodink ant fotelio. 

Močiutės siūtas skudurinukes kam 
nors padovanosime, tu joms jau 
per didelė.

Mažoms lėlytėms vietos daug 
nereikia, sudėk jas į dėžutę.

O didžiausioms lėlėms reikia atskiro 
pasaulio. Dėk jas į didžiausią dėžę. 
Štai taip jos visos turės savo vietą.

Po kiek laiko sugrįžęs tėtis 
nustebo:
– Kodėl visas lėles sudėjai į 
vieną dėžę?

Po kiek laiko sugrįžęs tėtis 
nustebo:
– Kodėl visas lėles sudėjai į 
vieną dėžę?

Išėjus tėčiui mergaitė paėmė didžiausią 
dėžę ir ėmėsi darbo.

– Tėti, šios lėlės man vienodai 
brangios. Todėl sugalvojau, kad 
visos jos gali būti kartu! Viename 
dideliame pasaulyje.
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Mažasis Rudis 
 yra turtingas

Triinu Laan 
Ieva Babilaitė

Mažasis Rudis su mama 
ir tėčiu persikėlė į  

kitą mišką.

– Mes per seni kraustytis, –  
atsiduso senelis lapinas. – Be to,  

kas gi pasirūpins mano obelimis?
Močiutė lapė irgi dūsavo: 

– Dabar retai matysime mažąjį Rudį. 
Jis išmoks naujojo miško kalbą ir 

mus pamirš.

Mažasis Rudis iš tiesų greitai išmoko 
svetimo miško kalbą ir galėjo žaisti su 

naujais draugais. Tačiau su mama ir tėčiu 
jis ir toliau šnekėjosi senojo miško kalba.

Jis nenorėjo jos pamiršti.

Mažasis Rudis aplankė 
 savo senelius. Jie ilgai 

glėbesčiavosi su močiute.  
Su seneliu plukdė laivelius.

– Prisiekiu savo gražia puria 
uodega, – vakare džiaugėsi 
močiutė, – tai tikrai tas pats 

mažasis Rudis!

– Aš pats vienas suvalgysiu savo 
sodo obuolius, jei klystu, betgi 

jis dabar tiesiog viena kalba 
turtingesnis, – atsakė senelis.
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Anetė ir jos katinas Morisas vienas 
kitam pasakoja savo nuotykius.

Anetė:
– Aš buvau sode.
Katinas:
– Aš buvau po lova.
Anetė:
– Sode mačiau didelį paukštį!

Katinas:
– Po lova mačiau didelį vorą!
Anetė:
– Baik, nepertrauk manęs! Viskas –  
nuo šios akimirkos katinai neturi 
teisės kalbėti!

Morisas įsižeidė ir nutilo.
Anetė kalbėjo toliau:
– Aš norėjau paukščiui parodyti savo 
lėlę. Tačiau negalėjau jos rasti. Kaip 
manai, gal paukštis ją nusinešė? 
Morisai?

Tačiau Morisas tylėjo. Anetei 
tai nepatiko.
– Morisai, prašau kalbėti!
Bet katinas vis tiek tylėjo.
– Morisai, prašau! Tu turi teisę 
kalbėti!

Tada katinas sumurkė ir tarė:
– Tai ir sakau – po lova atradau 
tavo lėlę!

Anetė  
ir Morisas  
Jānis Joņevs / Jaan Rõõmus

Projektą remia:

Visus Baltijos šalių autorių 
knygiukus rasite čia:
www.tinybooks.eu
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Kad atgautumėte žiedą iš šarkos vagilės, reikės bent 
5 išminties taškų. Pirmu metimu išmetėte 1, vadinasi, 
iššūkio vykdyti eis Jangomiras. Jis turi 0 išminties 
taškų, bet kitas kauliuko metimas rodo 4. Taigi, 
Jangomiras jau turės 4 išminties taškus (0+4=4). 
Tačiau to neužteks įveikti iššūkį (4<5). Gal kitam 
riteriui pasiseks geriau? Šįsyk išmetėte 2, taigi, 
iššūkio imsis Oldorminas. Jis irgi išmetė 4 taškus, bet 
kadangi jo išmintis yra 3, vadinasi, jis turės 7 taškus 
išminties (3+4=7), ir to užtenka apmulkinti šarką! 
(7>5) Žiedas atgautas, keliaujame toliau!

Purpurinių krokodilų upė
Vikrumas – 7, jėga – 8. 
Du metimai vienam bandymui (vikrumas / jėga) 

Pergalė! Pagaliau upė įveikta.
 Kuriam pasisekė? Užsirašyk!

Mįslių Drakonas
Išmintis – 8, patirtis – 7. 
Du metimai vienam bandymui (išmintis / patirtis). 

Pergalė!  „Šaunūs riteriai, imkite magišką 
kardą, pridėsiantį 2 taškus jėgos!“
Kas laimėjo? Kokiu būdu? Užsirašyk!

Urvinis trolis
Išmintis – 12, patirtis – 13, 
jėga – 12, vikrumas – 16. 
Taisyklių papildymas: paskutinį išbandymą 
riteriai turi įveikti kartu. Kiekvienas riteris 
meta kiekvienai kategorijai, jų rezultatai 
sumuojami. 4 kategorijos, 8 metimai vienam 
bandymui.

TAISYKLĖS

Diskusija: 
Aptark su draugais / tėvais: ar galėjo 
riteriai įveikti šias kliūtis po vieną? Kaip 
jiems pasisekė? Ar mes turėtume nuvertinti 
vyresnius žmones, net jeigu jiems trūksta 
vikrumo ar jėgos?

Kas išgelbės Tamsiojo slėnio 
gyventojus nuo stipraus ir gudraus 
juos kankinančio trolio?! Gal 
Jangomiras – jaunas ir vikrus it 
vilkas – bei Oldorminas – senas, 
bet nepėsčias?!

Du 
riteriai

Vaidmenų žaidimas!

Kelią pastojo upė, pilna alkanų 
purpurinių krokodilų! „Mes juos 
įveiksim!“ – suriko Jangomiras. 
„Tikiuosi...“ – atsiliepė Oldorminas.

O štai ir Mįslių Drakonas. Tik tas, 
kas atspės mįsles, galės toliau keliauti 
– net didžiausia jėga jo nenugalėsi!

Ir štai dvokiantis trolio urvas! 
„Man regis, mes turėtume kautis 
kartu!“ – pasiūlė Oldorminas.sukaukė trolis ir krito. „Aš maniau, 

kad mano jėgos neužteks...“ – 
atsikvėpė Jangomiras. „O aš 
abejojau savo išmintimi!“ – atsiliepė 
Oldorminas. „Bet mes kartu 
laimėjome!“ 
PERGALĖ! 

„Brieauuukkkt!“ –

Jangomiras
Jėga           3
Vikrumas   3
Išmintis      0
Patirtis       1

Oldorminas
Jėga            1
Vikrumas    1
Išmintis       3
Patirtis        5

Jums reikės įprastinio 6 akių kauliuko. Kai 
pasakojime sutiksite iššūkį, pirmiausia meskite 
kauliuką, kad išrinktumėte, kuris riteris mėgins jį 
įveikti. Nelyginiai skaičiai (1, 3, 5) teks Jangomirui, 
o lyginiai (2, 4, 6) – Oldorminui. Tada meskite 
kauliuką, kad gautumėte taškus, kuriuos pridėsite 
prie taškų, kurie riteriui jau priskirti (žr. pirmą 
istorijos puslapį). Tada juos susumuokite ir 
įvertinkite, ar iššūkis įveiktas. Jeigu taip – 
eikite prie kito iššūkio, jei ne – kartokite riterio 
pasirinkimą, ir tada vėl bandykite įveikti iššūkį. Gali 
būti, kad reikės ne vieno karto! Atkreipkite dėmesį, 
kad 3 iššūkio taisyklės – papildytos!

Justinas Žilinskas Reinis Pētersons .

PAVYZDYS





Skundas
Visų gyvų  
(ir mirusių) būtybių teisių 
apsaugos tarnybai

Kotryna Zylė           Mārtiņš Zutis

1. Esu per senas 
(787 metai).

2. Neturiu 
raumenų (supuvę  

  po žeme).

3. Prastai atrodau 
(senoviniai rūbai, 
su kuriais buvau 
palaidotas). 

Visai neatsižvelgta  
 į šiai tarnybai 
ITIN tinkamas 
savybes:
 
1. Mane pamatę 
nusikaltėliai 

sustingsta iš  
  baimės.

  Prašau atsižvelgti į 
šį skundą ir nedel- 
 siant išspręs

  Prašau atsižvelgti į 
šį skundą ir nedel- 
siant išspręsti mano 
įdarbinimo klausimą!

Pagarbiai – 
senojo dvaro  
vaiduoklis

2. Persekiodamas 
galiu eiti kiaurai 
sienas.

3. Puikiai matau 
tamsoje.  

4. Esu sukaupęs 
šimtus kartų daugiau 
saugojimo patirties 

nei bet kuris gyvas 
žmogus. 

Praėjusią savaitę buvo 
nedovanotinai atmestas 
mano prašymas užimti 
senojo dvaro sargo 
tarnybos pareigas. 
Nurodytos šios 

pr iežastys:

Visus Baltijos šalių autorių  

knygiukus rasite čia:
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Tą rytą berniukas sau žaidė ramus,
Kol sužaibavo, sugriaudė dangus.

Ir NOSIS išlindo! 
Apžvelgusi parką

Nusprendė įvest savo norimą tvarką.

Paulius Norvila
Olga Skomorokhova

NOSIS
Nėra
 jai čia 

vietos! Sakyki 
„sudie“! 

Kas juos sugalvojo?

 Kad greitai nebūtų!

Kol nebeliko nė 
vieno žaisliuko.

– Jei vietos kam 
nors čia nėra – 

 tai tik 
tau!

– Stora ir 

pavargus 
tavoji varlė!

O rožinę mešką?

Taip NOSIS burbėjo, vis kišosi, sukos,Berniukas supyko! Ir pagaliau:

Kvadratinį
 liūtą?


