Edeno išrinktieji
Joey Graceffa
Jarou priklauso elitui. Ji – vienos galingiausių Edeno moterų duktė. Turtinga,
valdinga, užprogramuota šlovei, gali apkartinti gyvenimą bet kuriam elitinės
„Ąžuolų" internatinės mokyklos mokiniui, stojusiam jai skersai kelio. Jarou
gyvenimas buvo nesibaigiantys pašėlę vakarėliai... kol sutiko žavią mergaitę
alyviniais plaukais.

Burtininkų amžius 2. Kerų plėšikai
Cressida Cowell
Iš pradžių tai buvo istorija apie jaunuolį burtininką ir mergaitę kariautoją,
kuriuos nuo mažumės mokė nekęsti vienas kito kaip mirties.
Tačiau burtininkas ir kariautoja drauge perėjo Pražūtingąją girią ir išvydo
siaubingus magiją atimančio akmens padarinius. Ištrūkęs žiaurus blogis vėl
privers pamiršti vaidus.
Zarui ir Norei teks ieškoti magiškųjų ingredientų, padėsiančių nugalėti raganių
karalių. Bet tam reikės tučtuojau leistis į pavojus...

Karas, kurį galiausiai laimėjau
Kimberly Brubaker Bradley
Ada yra klasikinė herojė – tokia, kaip ir knygų „Mažosios moterys“ ar „Anė
iš Žaliastogių“ herojės. Ada yra kovotoja.
Kai šleiva Ados koja pagaliau išoperuojama, ji supranta, kad nėra tokia,
kokia ją laikė mama – sugadinta, suluošinta tiek psichologiškai, tiek
fiziškai. Ji net nebe duktė. Tačiau, kas ji dabar?
Antrasis pasaulinis karas tęsiasi. Ada ir jos brolis Džeimis su savo globėja
Siuzana persikelia gyventi į kotedžą, kur jau gyvena Ledi Torton bei jos
dukra Megė. Gyvenimas namuose su tokia daugybe žmonių gana
sudėtingas ir įtemptas. O dar čia apsigyvena Rūta, žydė mergaitė iš
Vokietijos. Vokietė? Ar gali būti, kad Rūta yra šnipė?
Atrodo, kad nelaimė artinasi vis sparčiau, o gyvenimas karo metu tampa
vis sunkesnis. Ką nuspręs daryti Ada? Kaip jai toliau kovoti? Ir ką jai teks
gelbėti?

Hanija, šviesos riterė
Silvana De Mari
Italų rašytojos Silvana De Mari knyga „Hanija, šviesos riterė“ – tai
pasakojimas apie prakeiktą vaiką, – mergaitę, kuriai lemta gyventi
medžiojamai ir tuo pačiu jaučiant, jog kažkas ja rūpinasi. Knyga

„Hanija, šviesos riterė“ – tai pirmoji trilogijos apie Haniją dalis, kuri pradeda pasakojimą apie
princesę Hakseną ir jos dukterį – Haniją.

Sukeistas
Kotryna Zylė
Šių dienų Vilnius. Šešiolikmečiai Gabija ir Gedas mokosi Dailės mokykloje.
Abu jie – labai skirtingi ir abiem vienu metu ima dėtis keisti dalykai.
Beužgimstantys jausmai netikėtai lemia dviejų pasaulių – realaus ir
anapusinio – susidūrimą.

Majų kalendorius
Viktorija Lederman
Apysaka „Majų kalendorius“ – debiutinė rusų rašytojos Viktorijos
Lederman knyga apie tris paauglius, draugystę ir... atgal einantį
laiką.Trys trylikamečiai, dalyvaudami archeologinėje ekskursijoje,
nuvyksta prie Majų civilizacijos likučių. Šeštos klasės mokinys,
naujokas Glebas Elizarovas nusprendžia palikti atminimą, kad jis čia
lankėsi. Juk tai tik akmens gabalas, kuris, kaip pasakoja, buvo
naudojamas kaip Majų kalendorius.Nors jo bičiuliai - Jura Karasevas ir
Lena Zuiuzina - nepritaria tokiam jo elgesiui, berniukas užsispiria ir
šalia paslaptingų hieroglifų pažymi datą – 2013 m. gegužės 23 d. Jis nė
nenutuokia, kuo tai baigsis jam ir šalia stovintiems jo bičiuliams.

Ulfas ir povandeninis miestas
Šidlauskas, Virginijus
Pasibaigus Ulfo Mulfo pergalingiems nuotykiams, pamažu nuslūgsta
visą miestelį apėmusi euforija, o Ulfopotamijoje, rodos, su vasaros kaitra
įsivyrauja ir ramybė. Bet... neilgam. Pasirodo, miestelyje gyvena
išdavikas ir netrukus čia ima dėtis tokie šiurpūs dalykai, kad net patiems
drąsiausiems per nugarą bėgioja šaltukas. Įdomu, į kurį pasaulio kraštą
šios keistenybės privers nusibelsti Ulfą šįkart? Aišku tik viena – ši vieta
užgniauš kvapą ir jam, ir skaitytojams.

Warcross. Virtualiosios realybės žaidimas
Marie Lu
Emika stebi žaidimą per virtualiuosius akinius. Vienai žaidėjai suklydus, ji
įsibrauna į žaidimą ir pavagia jos taškus, kad įstengtų susimokėti nuomą.
Tačiau netikėtai Emikos veiksmą pamato visas pasaulis.
Mergina išsigandusi atsijungia. Ji tikisi, kad šio nusikalstamo išpuolio
nepastebėjo žaidimo kūrėjas jaunasis milijardierius Hideo. Tačiau klydo...

Peppa Pig. Dantukų fėjos dovana
Pepai iškrito pirmas pieninis dantukas. Ji pakišo dantuką po pagalve ir
nekantriai ėmė laukti dantukų fėjos apsilankymo. Miegas Pepą įveikė,
bet ryte ji rado dantukų fėjos dovaną!

Jurgiuko Spurgiuko ir dėdės Jokūbo nuotykiai
Berniukas Jurgiukas Spurgiukas - labai gudrus ir mažytis berniukas. Kartais jis
būdavo mažytis, o kartais ir didokas... Jis turėjo nuostabų dėdę Jokūbą. Dėdė
Jokūbas nuolat keliaudavo. Ypatingai jis mėgo keliauti po šiltus kraštus, o kad
būtų smagiau - kartu pasiimdavo ir Jurgiuką Spurgiuką.

Šnipė, kuriai patiko mokyklos pietūs
Pamela Butchart
Jei manai, kad mokykloje nevyksta nieko įdomaus, labai klysti! Izą ir jos
šutvę keisčiausi įvykiai tiesiog persekioja. Mokyklos detektyvai nenurims
tol, kol neišsiaiškins visų paslapčių.

Galvoti verta kiekvieną kartą
Ramutė Skučaitė
„Galvoti verta kiekvieną kartą!“ – tai eiliuotų ir neeiliuotų pasakėlių-užduočių
knygelė. Ji lavins ne tik mažųjų skaitytojų pastabumą, sumanumą,
kūrybiškumą, mąstymą, bet ir leis pajusti atspėjimo, atradimo malonumą ir
savo minties skvarbumą. Pasakėlių veikėjai – įvairiausi gyvūnai.

Draugystės išbandymas
Vaivorykštė trokšta laimėti lenktynes, bet iškyla rimta kliūtis - jos
komandai trūksta greičio. Pasitaikius progai skristi su neprilygstamais
"Nuostabiais drąsuoliais" Vaivorykštei teks rinktis, kas svarbiau pergalė ar draugystė?

Didelė laimė ir mažytė baimė
Vaiva Lingytė
Didelė Laimė ir mažytė Baimė“ – tai knyga, kurioje tėvams, mokytojams
siūlomas kūrybiškas būdas ugdyti vaikų emocinį intelektą. Suaugusieji ir
vaikai kviečiami į spalvingą kelionę po kiekvieno iš mūsų vidinį pasaulį.

Šuo vardu Kalėdos
Greg Kincaid
Nors Todui dvidešimt, jis nėra toks kaip visi jo
amžiaus vaikinai. Jis vis dar gyvena su tėvais,
nestudijuoja ir neina į darbą, tačiau labiausiai už
viską mėgsta rūpintis gyvūnais. O pats didžiausias
jo troškimas – iš prieglaudos pasiimti šunį
Kalėdoms.
Todo tėtis Džordžas mano, kad sūnui pats metas
išmokti būti savarankiškam ir šis Todo sumanymas
tikrai galėtų prie to prisidėti. Bet vis dėlto... Skaudūs
išgyvenimai vis dar persekioja tėtį ir trukdo suprasti,
kokį sprendimą reikėtų priimti.
Bet tada jų gyvenime atsiranda Džeikas – juodas
romus Labradoro retriveris mišrūnas – ir šioje
istorijoje nutinka begalė kalėdinių stebuklų: kai kurie
randa savo išsvajotus namus, kai kurie – geriausius
draugus, o dar kiti – save.

