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Lukas ir Tukas

EMILY GRAVETT (Emili Gravet, g. 1972 m.) – knygų autorė ir iliustratorė, gyvenanti Braitone.  
Ji sukūrė daugiau nei dvidešimt knygų vaikams. Už kūrybą Emily Gravett du kartus pelnė 

prestižinį Didžiosios Britanijos literatūros Kate Greenaway medalį. „Lukas ir Tukas“ – linksma ir 
pamokanti istorija apie tikrą draugystę ir gebėjimą priimti kitą tokį, koks jis yra.

Lukas – vienintelis voveriukas parke, todėl ir labai vienišas. Kartą jis sutinka Tuką –  
mielą ir draugišką, pilką... žiurkiuką. Bet Lukas mano, kad naujasis pažįstamas – taip pat voveriukas.  

Toks kaip ir jis! Pagaliau turės draugą! Parke bičiuliai prisigalvoja įvairiausių  
žaidimų ir linksmybių. Tačiau ne visiems ši draugystė patinka:  

Juk žiurkės ir voverės – visai ne draugai! – gąsdina juos.
Bet ar tikrai? 

Perskaityk ir įsitikinsi, kad visai nesvarbu, ar tavo uodega puri, ar ilga.  
Svarbiausia, kad šalia – tikras draugas! 



Parke gyveno toksai voveriukas – 
Liūdnas, nes vienišas (vargšelis Lukas).



Bet štai vieną dieną sutiko jis Tuką –
Mielą ir draugišką, pilką...



– VOVERIUKAS! 
Visai toks, kaip aš!



Visai toks, kaip aš!



Lukas ir Tukas

ISBN 978-609-466-609-4

9 786094 666094

Lukas ir Tukas

EMILY GRAVETT (Emili Gravet, g. 1972 m.) – knygų autorė ir iliustratorė, gyvenanti Braitone.  
Ji sukūrė daugiau nei dvidešimt knygų vaikams. Už kūrybą Emily Gravett du kartus pelnė 

prestižinį Didžiosios Britanijos literatūros Kate Greenaway medalį. „Lukas ir Tukas“ – linksma ir 
pamokanti istorija apie tikrą draugystę ir gebėjimą priimti kitą tokį, koks jis yra.

Lukas – vienintelis voveriukas parke, todėl ir labai vienišas. Kartą jis sutinka Tuką –  
mielą ir draugišką, pilką... žiurkiuką. Bet Lukas mano, kad naujasis pažįstamas – taip pat voveriukas.  

Toks kaip ir jis! Pagaliau turės draugą! Parke bičiuliai prisigalvoja įvairiausių  
žaidimų ir linksmybių. Tačiau ne visiems ši draugystė patinka:  

Juk žiurkės ir voverės – visai ne draugai! – gąsdina juos.
Bet ar tikrai? 

Perskaityk ir įsitikinsi, kad visai nesvarbu, ar tavo uodega puri, ar ilga.  
Svarbiausia, kad šalia – tikras draugas! 




