2022 m. rugsėjo mėn. gautos naujos knygos
Apie knygą:
Generolas ir jo vyrai rengiasi apšaudyti miestą, su kuriuo kariauja. Bet Karys
praneša Generolui blogą naujieną – negalima užtaisyti patrankos, nes jos
vamzdyje lizdą susisukusi antis! Pasiryžęs neleisti, kad kažkokia antis sukliudytų
armijai, Generolas eina pas priešininkų miesto Ministrą Pirmininką, nusiteikęs rasti
išeitį iš padėties. Juk viena antis negali sustabdyti ištisos armijos... Ar ne?
Joy Cowley (Džoja Kauli) – viena mėgstamiausių Naujosios Zelandijos rašytojų.
Ji sukūrė daugiau kaip 500 knygų pradedantiesiems skaitytojams, daugelis jų
pripažintos ir kitose šalyse. 2016 m. rašytoja buvo pristatyta Astridos Lindgren
atminimo premijai, o 2018 m. pateko į Hanso Christiano Anderseno premijos
baigiamąjį etapą.

Antis patrankoje / parašė Joy Cowley. – Vilnius : 700 eilučių [i.e. Socialinių inovacijų institutas],
[2020]. – [36] p..

Apie knygą:
LISA THOMPSON (Liza Tompson, g. 1973 m.) – Jungtinėje Karalystėje gyvenanti
vaikų rašytoja. Jos debiutinis romanas „Berniukas akvariume" iškart tapo
bestseleriu ir buvo išleistas ne vienoje pasaulio šalyje.
Aš tik gūžtelėjau pečiais, o tėtis šiek tiek susierzino. Žinau, kad jam buvo gėda, jog
tiek daug laiko praleidžiu žiūrėdamas pro langą. Jis mieliau būtų matęs mane
žaidžiantį „Xbox" ar darantį kažką „normalaus".
Dvylikametis Metju dienų dienas leidžia savo kambaryje. Pro langą lyg pro akvariumo
stiklą jis stebi, kas vyksta mažoje priemiesčio gatvelėje, ir viską kruopščiai fiksuoja
dienoraštyje. Berniuką kamuoja obsesinis kompulsinis sutrikimas. Jis paniškai bijo
mikrobų, tad nuolat plauna rankas, valo ir dezinfekuoja savo kambarį. Dėl to Metju
jau kurį laiką nelanko ir mokyklos. Atrodo, kad padėtis be išeities... Tačiau vieną
dieną Metju ir visos gatvelės gyvenimą sujaukia netikėtai dingęs pono Čarlzo anūkas. Netrukus paaiškėja, kad
Metju buvo paskutinis, kuris jį matė. Berniukas labai nori padėti surasti mažąjį Tedį, tad jam tenka nugalėti
savo baimes ir kartu su bičiuliais imtis tyrimo.
„Berniukas akvariume" – be galo jautri, paslaptinga, iki paskutinio puslapio įtraukianti istorija apie drąsą,
norą būti savimi ir tikrą draugystę.

Berniukas akvariume : [romanas] / Lisa Thompson. – Vilnius : Tyto alba, 2022. – 406, [1] p..

Apie knygą:
TOMAS DIRGĖLA – vienas populiariausių lietuvių vaikų rašytojų, kurio knygos
leidžiamos pakartotinai ir verčiamos į užsienio kalbas, o vaikai tiesiog eina iš proto
dėl jo detektyvinės serijos „Domas ir Tomas"! Rašytoją vaikai atpažįsta net gatvėje ir
būtinai pasidomi būsimomis knygomis ar paprašo bendros nuotraukos. Savo
skaitytojams Tomas Dirgėla padovanojo jau daugiau nei 20 knygų ir visai nesiruošia
sustoti!
Kai mokyklos direktorius Liudas Mėmė sumaišęs dienas sumano papokštauti
Balandžio 1-osios proga, Miestamiesčio mokykloje belieka laukti dar vienos smagių
nesusipratimų virtinės! Tačiau kai pamokos metu dingsta mergaitė, darosi jau visai
nebejuokinga...
Kur ji prapuolė? Gal tai nežemiškų būtybių darbas? Ar čia nagus prikišo juodoji
magija ar baltoji karštinė? O gal šią istoriją tik išgalvojo Tomas Dirgėla, norėdamas parašyti dar vieną „Domo
ir Tomo" serijos knygą?
Būtent taip ir buvo, bet... bet vis tiek paskaityk – su Domu, Tomu ir Upe visada yra ką veikti!

Dingusios mergaitės byla / Tomas Dirgėla. – Vilnius : Tyto alba, 2022. – 197, [1] p.

Apie knygą:
Patiems mažiausiems pritaikyti amžių amžius gyvuojantys graikų mitai
jaunuosius skaitytojus supažindins su garsiuoju didvyriu Herakliu ir jo atliktais
darbais, viską auksu paversti troškusiu karaliumi Midu, Dzeuso dovanotą
skrynelę pravėrusia Pandora ir kitais mitų pasaulio herojais bei dievais. Istorijos
ne tik paskatins smalsauti, bet ir suteiks vertingų pamokymų.
„Graikų mitai mažiesiems":
- dar ankstyvame amžiuje suteiks graikų mitologijos pagrindus;
- skatins toliau domėtis pasaulio mitais ir legendomis;
- tiks ne tik patiems mažiausiems, bet ir pradedantiems savarankiškai skaityti
vaikams.

Graikų mitai mažiesiems / perpasakojo Rosie Dickins. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2022].
– 125, [3] p.

Apie knygą:
Rekomenduojama galvočiams nuo 7 metų.
Epuštauškio internatas – tikra Pabėgimo mokykla. Panaši į tuos Pabėgimo
kambarius, iš kurių pavyksta ištrūkti tik atlikus užduotį.
Kas čia nutiko šį kartą? Sunku patikėti – mokykloje nė garso, vaikai ir mokytojai
atrodo giliai sumigę. Ar tai kažkaip susiję su pusryčiais? Gal ta avižinės košė...
O iš kur tas žiburiuojantis debesis koridoriuje? Atsakymą, panašu, žino tik
Pramanų veidrodis.
Anei, Tomui, Katai (ne katei, žinok, o lemūrui) ir tau teks įminti ne vieną mįslę.
Tu juk mėgsti galvosūkius ir nuotykius? Prisijunk! Su Tomu ir Ane jų niekada
netrūksta.
Knygoje taip pat rasi išimamą galvosūkių plakatą!

Grėsmingas debesis / Jule Ambach. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2022]. –
67, [1] p.

Apie knygą:
„Kai drakoniukai ateina į svečius,
ar riaumoja jie labai?
Ar puola stumdyti kitus?
Gal susigrobia jie visus žaislus
ir nori neštis į namus?
Ne! Taip nesielgia tikrai!"
Ši žaisminga rimuota knygelė visiems mažiems drakoniukams ir jų
draugams primins, kaip gražiai elgtis, kad niekas netemdytų nuotaikos ir
visada būtų gera ir smagu.
Skaitykite drauge ir mokykitės svarbių pirmųjų socialinių įgūdžių.

Kai drakoniukai ateina į svečius : [gero elgesio vadovas mažiesiems drakonams] / Caryl Hart,
Rosalind Beardshaw. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2021]. – [30] p.

Apie knygą:
Selemonas Paltanavičius – Lietuvos prozininkas, gamtininkas, fotografas,
aplinkosaugininkas, radijo laidų vedėjas. Daugybės knygelių apie gamtą vaikams
autorius.
Girioje taikiai sau gyveno ne tik briedis su vilku, bet ir kurmis, ežys, gudruolė lapė.
Viskas, matyt, taip ir būtų buvę, jei ne mėgdžiojimai, apgavystės, patyčios ir melas.
Taip, taip – leidau jiems elgtis taip, kaip dažnai daro žmonės. Išėjo kaip išėjo: vilkas
ėdė aviečių lapus, lapė gavo kailin nuo avino. Juokėsi tik kurmis, kuris iš karto
suprato – girioje taip elgtis nevalia. Tą suprato ir visi kiti šios knygelės veikėjai.
Gaila, kad tik po patirtų pamokų. Tačiau gal nieko čia baisaus – paragavo, kailin
gavo ir žino: gyventi reikia taip, koks esi gimęs, ką moki, ką išmanai ir sugebi. O taip nedarantiems girioje
vietos nėra – iš jų visi juoksis ir pirštais rodys!
Selemonas Paltanavičius

Kiekvienam savas kąsnis / Selemonas Paltanavičius. – Vilnius : Tyto alba, 2022. – 39, [1] p.

Apie knygą:
Seniai seniai, kai lietuviai dar keistai žiūrėjo į karalienės Bonos Sforcos
soduose užveistas valgomąsias gėles, šiandien mums žinomas kaip
artišokai, valdovams gimė sūnus. Niekam net klausimas nekilo, kaip
berniuką pavadinti. Žinoma, kaip ir jo tėtį! Ar gali būti geresnis vardas
būsimam karaliui nei sumanaus karo vado Žygimanto? Linkėdama sūnui
tapti gerbiamu kunigaikščiu, mama dar itališką Augusto vardą pridėjo.
Taip nuo seno buvo vadinami žymiausi Romos imperijos valdovai. Taip
pat tie, kurie, kaip ir Žygimantas, į pasaulį rugpjūčio mėnesį atėjo.
Knygos autorė Lina Mickutė seka pasaką apie paskutinį Lietuvos princą
Žygimantą Augustą. Ji kviečia leistis į Lietuvos istorinį pasaulį, kur
nerūpestingą sosto įpėdinio vaikystę keičia karališkosios pareigos, o jo
ir valstybės likimą nulemia netikėtai užgimusi meilė Barborai Radvilaitei.
Vienos žymiausių knygų vaikams dailininkių Lietuvoje Ievos
Babilaitės iliustracijos tęsia pasakojimą apie kadaise gyvenusius Lietuvos valdovus. Daugiasluoksniuose
paveiksluose atgyja rūmai, jų gyventojai ir gražiausia meilės istorija.

Pasaka apie paskutinį Lietuvos princą / Lina Mickutė. – Vilnius : 700 eilučių [i.e. Socialinių
inovacijų institutas], [2021]. – [32] p.

Apie knygą:
Sveiki atvykę į Vaiduoklių biurą!
Čia rasite Elsą ir Kalį, kurie žino viską apie vaiduoklius. Šį kartą Fransui
Fransonui reikia jų pagalbos. Jo bute vaidenasi ir jis negali miegoti naktimis dėl
triukšmo! Kažkas virtuvėje daužo indus, įjungia ir išjungia šviesą, išverčia
knygas iš lentynos. Kartais viduryje grindų pasirodo šešėlis. Kaip visada
svarbiausia išsiaiškinti, ką nori pasakyti vaiduoklis. Kas tas šiurpusis šešėlis ir
ko jam reikia?
Vaikai narplioja įspūdingą bylą!
„Vaiduoklių biuras" – tai intriguojanti detektyvinė serija, kurią parašė trilerių
meistrė Kristina Ohlsson, o nuotaikingas iliustracijas sukūrė Moa Wallin.
„Šiurpiojo šešėlio byla" – pirmoji šios kvapą gniaužiančios serijos, skirtos 6–9
metų skaitytojams, dalis. O po jos laukia tęsinys – „Paslaptingos saldainių
pabaisos byla"!

Šiurpiojo šešėlio byla / Kristina Ohlsson. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2022].
– 104, [8] p.

Apie knygą:
TOMAS DIRGĖLA – vienas populiariausių lietuvių vaikų rašytojų, jo knygos
leidžiamos pakartotinai ir verčiamos į užsienio kalbas, o vaikai tiesiog eina iš
proto dėl jo detektyvinės serijos „Domas ir Tomas"! Vaikai, atpažinę rašytoją
gatvėje, būtinai pasidomi būsimomis knygomis ar paprašo bendros nuotraukos.
Savo gausiam skaitytojų būriui Tomas Dirgėla dovanoja jau dvidešimt aštuntą
knygą.
Netoli Vytauto Didžiojo pilies nutinka neįtikėtinas dalykas – iš seno ąžuolo
iškrenta keistai atrodanti trijulė! Atvykėliai iš ateities čia atkeliavo ne šiaip sau,
jie nori ištaisyti savo klaidą ir sutrukdyti Vytautui tapti karaliumi. Ar tau jau
puikiai pažįstami herojai įvykdys planą ir nugvelbs karūną? Ar Lietuvos istorija
liks nepakitusi? O ar to meto komikams pavyks priversti tave iš juoko susiimti
už pilvo? Atsiversk knygą, nes nuotykiai keliasi į praeitį!

Vytautas Didysis. Valdove, gal asmenukę? / Tomas Dirgėla. – Vilnius : Tyto alba, 2022. – 146,
[2] p.

Apie knygą:
Lynda Mullaly Hunt – Konektikute gyvenanti rašytoja, buvusi mokytoja,
rašanti knygas paaugliams ir apie paauglius. Jos knygos „One for the Murphys"
ir „Fish in a Tree" („Žuvelė medyje") yra įvertintos daugybe apdovanojimų.
„Žuvelė medyje" pateko ir į „New York Time" bestselerių sarašą.
Šeštokei Alei puikiai sekasi matematika, ji talentingai piešia, tačiau skaitymas
– tikra kankynė. Kitiems lengvai įveikiamas tekstas Alei tampa didžiuliu
išbandymu. Todėl būti išsiųstai į direktoriaus kabinetą jai daug geriau, nei
garsiai skaityti visai klasei. Alė pakeitė jau septynias mokyklas, bet niekas lig
šiol rimtai nesidomėjo mergaitės problema. O ir pati Alė puikiai išmoko
išsisukinėti ir slėptis po užsispyrėlės kauke. Tačiau viskas pasikeičia, kai į
mokyklą ateina naujas mokytojas – ponas Danielsas. Jis mato protingą,
kūrybingą, gabią mergaitę, kuri tiesiog turi disleksijos sutrikimą. Netrukus Alės
gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis ir neįmanoma tampa įmanoma!
„Žuvelė medyje" – jaudinanti, nuoširdaus sąmojo kupina istorija apie drąsius
vaikus, kurie nebijo išsiskirti ir būti savimi, ir mokytojus, kurie pirmiausia mato vaiką, o tik paskui mokinį, kurie
tiki, kad kiekvienas turi ypatingų talentų.
Kiekvienas esame protingas savaip. Bet jei spręsi apie žuvį pagal jos gebėjimą įlipti į medį, ji visą gyvenimą
manys, kad yra kvaila.

Žuvelė medyje : [romanas] / Lynda Mullaly Hunt. – Vilnius : Tyto alba, 2022. – 271, [1] p.

