Įkalinta tamsoje. Antra „Užkerėtas dvaras“ knyga
Sarah J. Maas
Feirė nežuvo Amarantos gniaužtuose ir grįžo į Pavasario Dvarą, bet tai
brangiai kainavo. Nors dabar ji apdovanota Didžiųjų Fėjų galiomis,
širdis liko žmogaus, ir ji negali pamiršti siaubingų dalykų, kuriuos
padarė, kad išgelbėtų Tamlino tautą. Feirė nepamiršo ir sandorio su
Risandu, šiurpiojo Nakties Dvaro Didžiojo valdovo. Kol ji raizgo
politikos, aistrų ir akinamos galios voratinklį, kyla didesnis blogis – ir
galbūt tik ji gali jį sulaikyti. Bet prieš tai reikia pažaboti alinančias
galias, išsigydyti palūžusią sielą ir nuspręsti, kokios ateities trokšta sau
ir sudraskytam pasauliui. Nusikelk į stebuklingą pasaulio pakraštį
pribloškiamame Užkerėto dvaro tęsinyje.

Jurgis Bielinis ir mažieji knygnešiai
Viltarė Jasinskytė
Tai nuotykių kelionė laiko mašina, nukelsiančia vaikus į XIX
amžių, kai Lietuva buvo okupuota Rusijos Imperijos, lietuviškos
knygos uždraustos ir jas slapta pradėjo gabenti knygnešiai.
Keliaudami kartu su knygnešiais, vaikai supras ne tik kaip veikė
knygnešių tinklas, kokiais būdais buvo gabenamos knygos, kaip
jos buvo platinamos ir slepiamos, bet ir sužinos, kas buvo
daraktoriai ir kam naudotas pūdas. Pagrindinis veiksmas vyksta
miškuose, senose trobose ir bažnyčiose. Būtent šios vietos buvo
labiausiai susijusios su knygnešių kasdienybe. Pagrindiniu
veikėju šioje knygoje tampa Jurgis Bielinis – knygnešys,
sukūręs lietuviškos spaudos nelegalaus platinimo tinklą.
Ši nuotaikinga knyga skirta 6–9 metų vaikams ir kviečia supažindinti su Lietuvos istorija ir
jos herojais: Jurgiu Bieliniu, Motiejumi Valančiumi ir Gabriele Petkevičaite-Bite.

Istorijos 3 metų vaikams
Šis mielas šešių istorijų rinkinys puikiai tinka trejų metų
vaikams.
Jie susipažins su voveriukais, kurie naktį išgirsta kažką bildant,
peliuku, kurio norai išsipildo, ir kitais veikėjais.
Mažyliams tikrai patiks patogiai įsitaisius kasdien klausytis šių
istorijų.

Natanas ir jo vaikai
Mirjam Pressler
Šventoje Levanto žemėje susikerta daug religijų ir kultūrų – atrodo, kur
kitur jei ne čia išmokti sygyventi skirtingų pasaulėvaizdžių ir tikėjimų
žmonėms? Viena žymiausių vokiečių rašytojų Mirjam Pressler
knygoje „Natanas ir jo vaikai“ nukels skaitytojus į Viduramžių
Jeruzalę, kur gyvenimas nesustoja net praūžus Kryžiaus žygių audroms...

Vienaragių akademija. Izabelė ir Debesis
Julie Sykes
Izabelė labai mėgsta šuoliuoti po Vienaragių akademijos valdas ant
nuostabaus vienaragio Debesies.
Ji laukte laukia, kada jis atras savo stebuklingas galias!
Tačiau kažkas piktais burtais vėl užkerėjo Žėrintį ežerą. Norint
išgelbėti mokyklą, Izabelei su Debesiu teks išmokti pasikliauti
vienam kitu, nes abiejų laukia pavojingas nuotykis...

Kaip auginti angelus
Grzegorz Kasdepke
Į mokyklą Marta nuskuba per penkias minutes, o štai pareiti užtrunka
mažiausiai pusvalandį. Teta Irena niekaip negali to suprasti – juk toks
pats atstumas. Bet Martai smagu po pamokų išvaikščioti visus
takelius ir apžiūrėti visus katinus bei kaimynų stogus. O ir grįžti namo
ten, kur barasi tėvai ir zyzia mažasis broliukas, ne taip labai norisi.
Vieną dieną Marta pastebi kai ką ypatingo. Gal jai tik pasirodė, kad
virš stogų skraido tikrų tikriausi angelai?
Ši knyga – ne tik istorija apie Martą, bet ir įspūdingas angelų
auginimo vadovas. Na, jei kartais irgi nuspręstumėte tapti šių
nuostabių būtybių globėju.

Kas yra upė?
Monika Vaicenavičienė
Upės išsiuvinėja pasaulį margiausiais raštais, sudygsniuoja istorijas,
supina kartu įvairiausias vietoves, laikus ir žmones. Jų srovės gali
mus nuplukdyti į tolimiausias vietas, suburti ir atgaivinti. Upės
ramina, gąsdina, įkvepia, neleidžia užsimiršti.
Upė yra visa jungianti gija. Upė yra namai ten gyvenančioms žuvims.
Kiekviena upė turi pavadinimą – kilusį iš neatmenamų laikų, arba
visai naują. Upės gali būti paslaptingos arba gilios.
Kas slypi upėje? Kas joje gyvena? Kokios žuvys ir kokie augalai ten
auga? Kur upė teka, ir ką mato? Kiek šalių aplanko? O kaip upė palengvina mūsų
gyvenimą?

Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes
Vytautas V. Landsbergis
Antroji knyga apie laukinį arklį Dominyką, pamilusį rugiagėlę
Svajonę. Dominykas iškeliauja į kosmoso platybes ieškoti savo
mylimajai stebuklingo karšto brangakmenio, kuris neatšąla nei
rudenį, nei žiemą. Dominykas žino, kad užkasus tokį brangakmenį
po rugiagėlės šaknimis, toji niekad nebenušals. Dominykas aplanko
Mėnulį, paskui Venerą, Jupiterį, Marsą ir kitas aplink Saulę
besisukančias planetas. Vienoje jų jis ir randa ieškomą
brangakmenį.

Paslapčiausia paslaptis
Evelina Evelina Daciūtė
Vaikų rašytojos Evelinos Daciūtės eilėraščiai patiks 3-8 metų
vaikams. Lengvi it pūkai, žaismingi it dūkstantys vasaros vėjai,
šilti it mamos apkabinimas rašytojos Evelinos Daciūtės eilėraščiai
mažiesiems. Apie vaikų patirtis, kasdienybę, mėginimus suvokti
didelį, įdomų ir, rodos, tokį keistą pasaulį. Vaikai klausinėja,
svajoja, žaidžia, stipriai myli, o kartais ir užsispiria. Tiek visko
šiame pasaulyje, bet svarbiausia, kad visada šalia būtų mama.
Jaukios Agnės Nananai iliustracijos praturtina eilėraščių pasaulį ir
žadina kūrybiškumą, - taip apie šią knygą atsiliepia vaikų
literatūros žinovė Eglė Baliutavičiūtė.

Atrask žuvų pasaulį
Britta Teckentrup
Puiki rašytojos ir dailininkės Brittos Teckentrup enciklopedija.
Stilingos iliustracijos lavins jaunojo skaitytojo pasaulėžiūrą ir
estetikos pojūtį, o turinys supažindins su didžiausios mūsų
planetos dalies – vandenynų – gyventojais. Skaitytojas sužinos,
kad vandenynas – tai vientisa ekosistema, pažins pagrindines žuvų
ir kitų vandens gyventojų rūšis, pamatys, kad pasaulyje pilna
įvairiausių keistų ir nuostabių gyvūnų, apie kurių egzistavimą
anksčiau nė nesapnavo.
Ši estetiška enciklopedija rekomenduojama visiems 6–9 metų
vaikams.

Nuopuolis ir pakilimas. Grišų trilogija. Trečia knyga
Leigh Bardugo
Sostinė žlugo, Darklingas valdo Ravką, sėdėdamas šešėliniame
soste. Dabar tautos likimas priklauso tik nuo palūžusios Saulės
Kvietėjos, pėdsekio ir išblaškytų kažkada garsios magiškos armijos
likučių.
„Nuopuolis ir pakilimas" – trečioji grišų trilogijos knyga. Ši serija
tapo „The New York Times" bestseleriu ir išrinkta geriausia
„Amazon" metų knygos nominacijoje.

Kaip veidrodžio šukės
Florence Hinckel
„Anos Frank dienoraštis“– vienas iškalbingiausių ir labiausiai jaudinančių
holokausto liudijimų. Slapstydamasi su šeima nuo nacių Amsterdame,
paauglė Ana rašė dienoraštį. Mirė Bergen–Belzeno koncentracijos
stovykloje 1945–aisiais, nesulaukusi savo šešiolikto gimtadienio.
Ir štai tokio pat amžiaus mergaitė Kleo, praėjus daugiau nei 70 metų, rašo
dienoraštį, juo kreipdamasi į savo bendraamžę Aną, kurios dienoraštis ją
sukrėtė. Jis buvo rašytas jos įsivaizduojamai draugei Kitei. Ir Kleo savo
dienos įspūdžius baigia žodžiais: „Iki, tavo Kitė“. Kleo dienoraštis jaudina
savo jautrumu, nuoširdumu. Prisimindama Anos tragišką ir didvyrišką
gyvenimą, ji pasakoja savo išgyvenimus: tėvo išėjimą, motinos depresiją,
sesers sielvartą, aprašo draugės žiaurumą, savo užgimstančius jausmus
Dimitrijui. Romanas „Kaip veidrodžio šukės“ paaugliams nupintas iš trapių, be galo
jaudinančių gijų. Kleo atsiveria visu savo vaikišku atvirumu ir aiškiu protu, ji nuoširdi ir
jausminga.

Klampynių kronikos 2. Neramios dienos
Neringa Vaitkutė
Pristatome kritikų pripažintos lietuvių autorės Neringos Vaitkutės
knygos „Klampynių kronikos“ tęsinį. Po didelio pirmosios knygos
pasisekimo autorė sukūrė puikų knygos tęsinį pavadinimu
„Klampynių kronikos 2. Neramios dienos“. Ji ypač patiks
fantastikos ir šiurpių nuotykių mėgėjams.

Padangių užkariautojai
Emma Carroll
Šioje anglų rašytojos Emmos Carroll (g. 1970 m.) knygoje,
įkvėptoje tikros istorijos ir autorės fantazijos, pasakojama apie
brolių prancūzų Mongolfjė sukonstruotą oro balioną ir pirmąjį jo
skrydį, kuriame dalyvavo... avis, antis ir gaidys!

Kasios K. asmeninis gyvenimas
Asta Jolanta Miškinytė
Knyga – moters brendimo istorija, kurią autorė pasakoja su jai
būdinga aistra, atvirumu ir atjauta. Iš pirmo žvilgsnio paprastos
moters gyvenimas – kaip kalnų kelias: staigūs posūkiai, jokių kelio
ženklų, o troškimai meilės ir prasmingesnio gyvenimo verčia
didinti greitį... Jūs nugyvensite kartu su Kasia K. jos skaudų, bet
tikrą gyvenimą iki visų mūsų taip geidžiamos sielos ramybės
akimirkos.

Follow Me, Like Me
Charlotte Seager
Dvi merginos. Du skirtingi gyvenimai.
Naujoje mokykloje šešiolikmetei Amberei sunkiai sekasi susirasti draugų.
Tačiau tai nesutrukdo jai įsimylėti žavaus trenerio praktikanto Reno. Tiesa,
nei pats Renas, nei kas kitas apie Amberės jausmus nė neįtaria. Išgirdusi
apie Reną skleidžiamus negražius gandus, Amberė pasiryžta įrodyti, kad tai
melas, ir neria į interneto platybes ieškoti teisybės.|
Nei drąsos, nei draugų, nei įžūlumo netrūksta mokyklos gražuolei Klojai.
Kartą, norėdama sukelti savo vaikinui pavydą, mergina užmezga internetinę
pažintį su nepažįstamuoju Svenu. Tačiau panorusi naująją pažintį nutraukti,
Kloja supranta, kad tai nebus paprasta, nes Svenas toli gražu nėra toks
simpatiškas, koks atrodė.
Iš pradžių tokie skirtingi, Amberės ir Klojos gyvenimai netikėtai ima panašėti. Kvapą
gniaužiančių aplinkybių, sutapimų ir netikėtų atradimų vedinos, abi merginos supras, kad
interneto platybėse toli gražu ne viskas yra taip, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. O kai kurie
žmonės pasiryžę padaryti bet ką, kad tiesos apie juos niekas niekada nesužinotų.

Lota
Diana Ganc
Tai pasakojimas apie paauglę mergaitę, kuri viena pati stengiasi
susidoroti su mamos netektimi ir netikėtai užgriuvusia vienatve. Autorė
Diana Gancevskaitė įtaigiai pavaizdavo jauno žmogaus skausmą,
kintančią pasaulėjautą ir niūrioje kasdienybėje vos užčiuopiamą vilties
spindulėlį.

Mėsos turgus. Nematomas modelių gyvenimas
Juno Dawson
Britų autorės Juno Dawson jaunimui skirta knyga apima mados,
feminizmo ir savęs atradimo temas, tačiau kartu tai yra pasakojimas
apie mados pramonės užkulisius.
Janos Novak gyvenimo istorija skamba stereotipiškai. Ji aukšta, liekna
ir gėdijasi savo kūno, kol vieną dieną, jos pačios ir aplinkinių
nuostabai, merginą pastebi mados agentai ir šešiolikmetė patenka į
žvaigždžių pasaulį. Tačiau mados industrija tiek pat klastinga, kiek ir
žavi, čia kiekviename žingsnyje tave stebi plėšrūnas. Jana – jauna
mergina iš Londono, iškelta į aukštumas, tačiau, kuo aukščiau esi, tuo
žemiau gali kristi.

Gelbėkit, mus puola vilkolakis
Pamela Butchart
Knygoje detektyvų ketvertukas išvyksta iškylauti. Bet negi detektyvai
ramiai nusėdės, kai aplinkui vyksta tokie keisti dalykai: pradingsta
dešrelės, kažkas kaukia naktimis, o dar naujoji mokytoja Mėnulė
kasdien tampa vis... plaukuotesnė!
Nėra jokių abejonių – mokyklos stovykloje gyvena VILKOLAKĖ!
Reikia paskubėti, kol ji nieko neužpuolė!

Ką padarė šokių salė
Violeta Palčinskaitė
Naujausia mylimos poetės Violetos Palčinskaitės eilėraščių knyga
vaikams.
Šoko poros ir ne poros:
Du ožiukai, strutis, voras...
Nenutiko nieko blogo,
Nes dabar visi jau šoko!
Linki jums puikios dienelės
Autorė – Iš šokių salės.

Kaip Pavasaris piršosi Vasarai
Gintautas Isokas
Jeigu pasileisite į kelionę su pasakos veikėjais, pabūsite ir po
vandeniu, ir ant žemės, ir nuskrisite į Mėnulį – juk mintimis jį
pasiekiame, o su optika netgi tyrinėjame šios planetos paviršių:
kalnynams ir lomoms suteikiame pavadinimus.
Ši pasaka, mielas skaitytojau – fantastinė; čia kalba metų laikai,
medžiai, gyvūnai, vėjas. Susipažinsite su mitologinėmis lietuvių
būtybėmis, rasite liaudies išminties krislelių, taip pat retesnių
žodžių, kurie pasakai suteikia stipresnę veiksmo emociją, o
judesį padaro žaismingesnį. Išdrįskite, nuėję į mišką, pakalbinti
Gamtą ir rasite ne tik šioje pasakoje atskleistų jos įdomybių. O jeigu
miške dar ir šiukšles aprinksite – Gamta Jus apkabins ir nejučia nusišypsosite.

