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SUSIPAŽINTI SU TEKSTU:
didžiosios raidės, nesudėtingi žodžiai, skiemenuotas tekstas,
patrauklios iliustracijos. Puikiai tiks pradedančiam skaitytojui.

LINKSMAI MOKYTIS SKAITYTI:
didžiosios raidės, trumpi sakiniai, aiškūs tekstai. 
Šiek tiek įgudusiam skaitytojui.

ĮTVIRTINTI SKAITYMO ĮGŪDŽIUS:
raidės didesniu šriftu, ilgesni sakiniai,
įdomios istorijos. Pažengusiam skaitytojui.

Mieli tėveliai!

Ši knygelių serija paskatins jūsų vaiką ištarti: „Aš skaitau!“

Vaikai mokosi skaityti įvairiai. Vieni tobulina įgūdžius, įveikdami vis 
sudėtingesnes knygas, kiti grįžta prie pamėgtų skaitinių ir atranda juos iš 
naujo. Padėkite mažajam skaitytojui tobulėti ir labiau pasitikėti savimi. 
Juk mokytis skaityti gali būti paprasta ir smagu. Serijoje „Aš skaitau!“ ra-
site visko: nuo pirmųjų pasakojimų, kuriuos įveikiant mažiesiems prireiks 
jūsų pagalbos, iki knygų, kurias vaikas perskaitys savarankiškai. Kiekvie-
nam mokymosi skaityti etapui čia rasite tinkamiausią knygutę.
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Mortina nebuvo normali 
mergaitė. Nors itin išskirtinė 

irgi nesijautė. Be abejo, jos 
oda neturėjo mergaitėms 

būdingo rausvumo. Netgi 
atvirkščiai – buvo baltutėlė.  

O tiksliau, numirėlio baltumo 
su pilkai žalsvu atspalviu.

Tai dar ne viskas: jos 
akys buvo apvalios kaip du 
kamuoliai. Ir išsprogusios.  
Ir apjuostos violetinių paakių. 
Na, ir kas? Violetinė – graži 
spalva, o dargi madinga.

Gerai jau – pridurkime dar vieną 
smulkmeną: panorėjusi ji galėjo nusiimti bet 

kurią kūno dalį it lėlė. 

Mat ji buvo  
zombytė,  
mergytė  
zombytė.

Viole
tinė –

  

tai naujoji
  

juoda

MORGAS



Ir tai jai buvo normalybė.



Gyventi „GriuViloje“ kartu su teta Velione 
buvo stačiai nuostabu. Ten buvo galybė gražių 
kambarių, kuriuose Mortina galėjo žaisti kaip ir 
kiek panorėjusi.

Dar ji turėjo didžiulį sodą ir mišką už vilos, 
kur galėjo visą dieną lakstyti savo malonumui. 
Tik visuomet saugodamasi, kad niekas jos nepa-
matytų!

Netolimas kaimas



Girgždantys 

 laiptai

Tetos 

Velionės 

arbatos 

salonas

Vorų 
palėpė

Šiurpusis  Vakarų  
sparnas



Su ja gyveno ir ištikimasis bičiulis Graudulys, 
levretė albinosas (gyvas ar miręs, kas jį žino), 
savo žaidimais visą dieną palaikąs jai draugiją.  
O naktį miegąs Mortinos lovūgaly. Bet buvo 
vienas „BET“.

Tai, ko Mortina troško labiau už 
viską, buvo jai užginta: žaisti su Kaimo 
vaikais ir susirasti draugų.

Proseneliai

Aš

Tetos  
skrybėlaitė  (jų turi kokį  
milijoną)

Mano dailusis  
kaspinas

Daktaras Rūstusis 
  (sena tetos meilė)



Teta 
jaunystėje

Aš mažytė

Autoportretas  

(Graudulys čia sau nepatinka)

Šitos nepažįstu, 
bet ji čia kabo seniai

Daktaras Rūstusis 
  (sena tetos meilė)
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Mortina – miela ir kiek vieniša mergaitė, labai 
trokštanti susirasti draugų. Tačiau ji nėra paprastas vaikas. 

Mortina gyvena senovinėje pilyje kartu su teta Velione, 
kuri nė už ką neleidžia jai eiti į kaimą ir susipažinti su 
kitais berniukais ir mergaitėmis. Šiurpiai miela knygelė 

tiks jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams ir padės 
įtvirtinti skaitymo įgūdžius.

Italų iliustruotoja, animatorė ir rašytoja  
Barbara Cantini gyvena Toskanoje su vyru bei dviem 
dukromis ir labai mėgsta šokoladą, keliones, kates, 
kiaušinius, senovinius drabužius, stalo žaidimus ir 

šaukšteliu prakirsti krembriulė plutelę. Jos knygų serija 
„Mortina“ išversta į daugybę užsienio kalbų ir džiugina 

bei šiurpina pasaulio vaikus.
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