2022 m. liepos mėnesį gautos naujos knygos
Apie knygą:
Ar žinai, koks jausmas apima, kai staiga ir visiems laikams iš tavo gyvenimo dingsta
labai brangus žmogus?
Netekęs močiutės ir jos skaniausio pasaulyje obuolių pyrago Jokūbas supranta, kad
taip lengvai jis su tuo nesusitaikys. Jam kyla mintis pasinaudoti 3D spausdintuvu –
juk jei šis spausdina viską, tai gali atspausdinti ir močiutę, ar ne? Tačiau Jokūbo
planas vieną audringą naktį apvirsta aukštyn kojomis, o skaniausias močiutės
pyragas gali virsti... akių obuolių pyragu!
Gerai, kai apie rimtas temas kalbama nuotykių kupinose knygose. Dar geriau, kai
smagios knygos mus moko suprasti ir priimti mums kylančius sunkius jausmus.
Psichologė, socialinių mokslų daktarė Monika Skerytė-Kazlauskienė
„Akių obuolių pyragas":
• Kviečia pasinerti į vaikų nuotykius
• Skatina empatiją ir moko priimti artimo žmogaus netektį
• Suteikia skaitymo malonumą
Tomas Dirgėla – be galo populiarus vaikų rašytojas. Jauniesiems skaitytojams parašė jau daugiau nei 20
knygų ir visai neketina sustoti! Jo kūryba leidžiama pakartotinai ir verčiama į užsienio kalbas. Rašytojas
įvertintas ir apdovanotas literatūros ekspertų – 2015 m. jam įteikta Aldonos Liobytės premija už
reikšmingiausią debiutą.
Grafikė Eglė Gelažiūtė iliustravo daug knygų vaikams. Šįkart vaizdų kalba nupasakojo ne tik smagius
nuotykius, bet ir atskleidė skaudžią vaiko patirtį bei ją lydinčius keistus nutikimus.
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Apie knygą:
Jei svajoji turėti šuniuką – ši knyga kaip tik tau! Skaitydamas linksmus
pasakojimus sužinosi apie daugybę įvairiausių šunų veislių – nuo mažiausio
čihuahua iki gauruočiausio komondoro, – ką jie mėgsta, kaip atrodo, kokiomis
savybėmis pasižymi. Juk smalsu, kurie šunys loja garsiausiai, bėga greičiausiai,
yra ištikimiausi ar reikalauja ypatingos priežiūros? O gal domina šunys
garsenybės, pasaulį sužavėję išskirtiniais poelgiais ir pasiekimais? Stulbinamų
dalykų apie juos sužinosi iš pirmųjų laikraščio „Šunų dienos žinios" puslapių! Na, o
užvertęs šią knygą jau būsi pramokęs šunų kalbos ir puikiai žinosi, kaip tinkamai
pasirūpinti keturkoju draugu.
SKELBIMAS
Geraširdis šiurkščiaplaukis taksas, turintis dviaukštį šunų namelį ir šildomą baseiną kieme, ieško taksų
kalaitės (pageidautina šiurkščiaplaukės), su kuria norėtų kartu gyventi ir susilaukti būrio padūkusių mažylių.
P. S. Padūkimą paveldės iš manęs!
„Apie šunis":
• supažindina su populiariausiomis šunų veislėmis ir jų pagrindinėmis savybėmis;
• pasakoja apie įspūdingus dalykus, kuriuos nuveikė šunys;
• moko tinkamai rūpintis savo keturkojais augintiniais;
• supažindina su šunų kūno kalba;
• pateikia įdomių faktų.

Apie šunis / Ester Dobiášová, Štěpánka Sekaninová ir Jana Sedláčková. – Vilnius : Alma
littera, 2022. – 103, [1] p.

Apie knygą:
Trylika žaidėjų, pasmerktų mirčiai.
Trylika dienų ir naktų kovoti už savo gyvybę.
Du paslaptingi žaidimo sergėtojai, norintys padėti žaidėjams.
Vienas paprastas klausimas – ko nori tavo širdis?
Atsakysi teisingai – gyvensi. Neatsakysi – mirsi.
Prasideda svarbiausia gyvenimo kova.
Kas po jos?
Kai atrodo, kad blogiau būti nebegali, Mantvilė susapnuoja besanti paslaptingame
vienuolyne, kur jai ir kitiems žaidėjams pranešama, jog po trylikos dienų jie mirs.
Kai sapnas ima kartotis, mergina pradeda nujausti, kad už jo slypi kažkas tamsaus
ir grėsmingo. O gal priešingai – vis labiau į realybę įsiliejantis mirties žaidimas gali
padėti suprasti, kas esi iš tikrųjų ir ko labiausiai trokšti?
Tai mistiškas, svaigus ir aistringas pasakojimas apie tai, kaip mūsų pasirinkimai keičia gyvenimą.
„Knyga įtraukianti, siužetas sunkiai nuspėjamas, o pokyčiai netikėti. Knygą rekomenduoju tiems, kurie
mėgsta originaliai pateikiamas mintis."
Psichologė Monika Skerytė-Kazlauskienė
Monika Mikėnaitė (g. 1993 m.) – rašytoja, tinklaraščio „Kitty Writer", apžvelgiančio paauglių literatūrą ir
skatinančio kūrybinį rašymą, įkūrėja. „Atsikovoti gyvenimą" – trečioji autorės knyga jaunimui. Kai nerašo ir
neskaito, Monika žiūri fantastinius filmus bei serialus arba gilina vokiečių, anglų ir korėjiečių kalbų žinias.
Ši knyga yra viena iš leidyklos „Alma littera" organizuojamo Paauglių literatūros konkurso nugalėtojų.
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Apie knygą:
„Niekad negirdėjai apie Hogvartso bibliotekos knygas? Juokauji, tiesa?"
„Bardo Bidlio istorijos" yra burtininkų pasaulio pasakų rinkinys, minimas knygoje
„Haris Poteris ir Mirties relikvijos". Ją sudaro penkios labai skirtingos pasakos. Jų
prasmę ir per amžius nueitą kelią smagiai komentuoja pats profesorius Albas
Dumbldoras.
„Bardo Bidlio istorijos" buvo mėgstamiausias burtininkų skaitinys prieš miegą ištisus
šimtmečius.
„Tavo biblioteka dabar tapo šiek tiek magiškesnė."
„Gaivinamai originali ir stebėtiną malonumą teikianti knyga." – Sunday Times
„Penkios užburiančios istorijos, autorės papasakotos su sąmoju ir atsargumu,
suteiks vertingų pamokų vaikams ir tėvams." – Sunday Express
„Pasakos tiesiog trykšta ryškiu, ironišku humoru, taip pažįstamu Poterio knygų
skaitytojams." – Financial Times
„Subtilūs sąmojai ir paaiškinimai sudomins bet kurį atidų Hario Poterio skaitytoją." – Observer
„Originalios, įvairialypės, sąmojingos ir išminties nestokojančios istorijos. Tikras skaitymo malonumas." –
Books for Keeps
Pirkdami šią ypatingą knygą jūs padedate „Lumos" siekti užsibrėžto tikslo – kad iki 2050 metų visame
pasaulyje nebeliktų nei institucinės vaikų globos, nei našlaičių namų, ir visi vaikai galėtų naudotis savo teise
augti šeimoje.

Bardo Bidlio istorijos / J.K. Rowling. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 141, [2] p.

Apie knygą :
Pasakojimas, įkvėptas tikros istorijos apie musulmonus, gelbėjusius žydų vaikų
gyvybes Antrojo pasaulinio karo metu.
1942-ieji. Vienuolikmetis Rubenas slepiasi nuo nacių Didžiojoje Paryžiaus
mečetėje. Prapuolė jau tūkstančiai žydų vaikų, o Rubeno tėvai beviltiškai bando
rasti jo seserį.
Jei tik kam kils bent menkiausias įtarimas, kas Rubenas yra iš tiesų, jį nužudys.
Taip pat ir jam padedančius žmones. Rubenas turės išmokti gyventi kaip
musulmonas, kol sulauks garsiojo Lapino, kuris padės jam nusigauti į Ispaniją pas
savo šeimą.
Bet kai mečetėje prasideda kratos, o Lapinas taip ir nepasirodo, Rubenas privalo
bėgti. Prancūzijos pietuose jam tenka priprasti prie naujos tikrovės ir susitaikyti su
trikdančia žinia, kas yra tikrasis Lapinas.
„Berniukas su žvaigžde kojinėje":
• skatina empatiją ir gerumą;
• padeda geriau suprasti Holokausto istoriją ir suvokti, ką per Antrąjį pasaulinį karą patyrė žydai;
• skatina apie žmones spręsti pagal jų poelgius, o ne pagal tautybę, rasę, religiją;
• suteikia vilties, kad net siaubingiausiose situacijose atsiranda gerų ir patikimų žmonių.
Dee White (1964) – žymi australų rašytoja, daugiau nei 20 knygų vaikams ir jaunimui autorė, mėgstanti
piešti ir mokyti rašymo meno suaugusiuosius bei vaikus. Parašyti „Berniuką su žvaigžde kojinėje" ją įkvėpė
ne tik tikra istorija apie musulmonus, Antrojo pasaulinio karo metu gelbėjusius žydų vaikus, bet ir jos pačios
šeimos istorija – jos tėčiui teko bėgti iš gimtosios Austrijos, kai ją okupavo naciai. Rašydama šią knygą
autorė mėnesį praleido Paryžiuje tyrinėdama Holokausto istoriją ir vietas, kurias vėliau aprašė savo knygoje.

Berniukas su žvaigžde kojinėje : [pasakojimas, įkvėptas tikros istorijos apie musulmonus,
gelbėjusius žydų vaikų gyvybes Antrojo pasaulinio karo metu] / Dee White. – Vilnius : Alma
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Apie knygą:
Stulbinanti „Alisos Stebuklų šalyje" priešistorė.
Gerokai prieš tapdama tikra Stebuklų šalies nelaime – liūdnai pagarsėjusia Širdžių
Karaliene – ji buvo tiesiog mergina, kuri troško meilės.
Ketrina gali didžiuotis, kad yra viena geidžiamiausių merginų Širdžių Karalystėje,
kuriai neabejingas net svajonių jaunikis Širdžių Karalius, tačiau ją domina ir džiugina
visai kas kita. Ši puiki konditerė su geriausia drauge svajoja atidaryti nuosavą
kepyklėlę. Aišku, jos motina apie tai nenori nė girdėti, dukteriai ji numačiusi kitokį
likimą – kelią į karalienės sostą.
Pokylyje Ketė sutinka paslaptingą gražuolį rūmų juokdarį Džestą, jis iškart jai krinta į
akį. Rizikuodama užsitraukti karaliaus nemalonę ir supykdyti tėvus, ji pradeda slapta
su juo susitikinėti. Užuot paklususi tėvams, Ketė norėtų susieti savo likimą su
mylimuoju. Bet šalyje, kurioje klesti stebuklai, kur esama pakvaišėlių ir pabaisų,
viskas ne taip paprasta.
M. Meyer meistriškai įpina tamsos ir šviesos, likimo ir laisvos valios, meilės ir neapykantos gijas į
nepamirštamą istoriją, kaip jauna mergina, svajojanti apie tikrąją meilę ir laisvę, virsta kraugere Širdžių
Karaliene, įsakinėjančia nukirsti galvą kone kiekvienam savo valdiniui. Ši knyga išties verta jūsų dėmesio.
Iš žurnalo „School Library Journal" žvaigždute įvertintos recenzijos

Beširdė : [romanas] / Marissa Meyer. – Vilnius : Alma littera, 2021. – 542, [1] p.

Apie knygą:
ESI SUMANUS IR MĖGSTI GALVOSŪKIUS?
Knygoje daugiau kaip 80 įdomių, galvą pasukti priversiančių galvosūkių. Čia rasi ir
loginių mįslių, įdomių labirintų, matematinių užduočių. Nė nepastebėsi, kaip tapsi
tikru galvosūkių sprendimo meistru!

Galvosūkiai sumaniems vaikams / [galvosūkius ir atsakymus paruošė Gareth Moore]. – Vilnius
: Alma littera, 2021. – [158] p.

Apie knygą:
Ko norėtum gimtadieniui?
Ne taip lengva pasirinkti! Liuka suka galvą ir kamuojasi – nė vienas iš gausybės
pasiūlymų ir patarimų nėra tas tikrasis... O gal vis dėlto galima rasti, kas
pradžiugintų ir nustebintų? Ir ne tik ją.
Smagių užuominų ieškok šmaikščiose dailininkės Viktorijos Ežiukas iliustracijose!
„Geriausia gimtadienio dovana":
• Skirta besimokantiems skaityti, bet tiks ir jaunesniems.
• Skatina daryti gerus darbus.
• Padeda geriau suprasti save ir savo norų vertę.
• Lavina vaizduotę ir kūrybiškumą.
• Šmaikščios iliustracijos įtraukia į knygos turinį.
Evelina Daciūtė – žinomas vardas lietuvių vaikų literatūroje, ji yra išleidusi per dešimt knygų vaikams ir
suaugusiesiems. Žinomiausia – paveikslėlių knyga „Laimė yra lapė", taip pat skaitytojų pamėgtas poezijos
vaikams rinkinys „Paslapčiausia paslaptis", dvi „Skaitau pats" serijos knygelės.
Iliustruotoja ir komiksų kūrėja Viktorija Ežiukas iliustravo jau antrą Evelinos Daciūtės knygą, pirmoji – „Kas
pažįsta Šmikį Bilbą".

Geriausia gimtadienio dovana / Evelina Daciūtė. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 38, [2] p.. –
(Skaitau pats).

Apie knygą:
Kas gi slepiasi toje paslaptingoje dėžutėje ir kodėl svarbu ją surasti? Ar todėl, kad
lobio ieškoti ne tik smagu, bet ir pavojinga?
Šaunioji ketveriukė – Austėja, Martynas, Augustas ir Rytė – ieškodama lobio
patiria įvairių nuotykių. Jų laukia išbandymai ir netikėtai atskleistos paslaptys.
Gamta vaikams šelmiškai merkia akį ir krečia pokštus. Senelių sodyba, varlės ir
salamandros, ežeras ir miškas – visur pilna netikėtumų.
Nuotykiai dažnai liudija paprastą tiesą: draugą pažinsi nelaimėje. O lobį surandi
visai ne ten, kur tikėjaisi. Bet dėl to jis ne mažiau svarbus.
Renata Šerelytė
Šios knygos įkvėpimu tapo scenarijus filmui „Lobis", kurį režisavo Agnė
Marcinkevičiūtė

„Lobis":
• Įtraukianti nuotykinė istorija
• Moko vertinti draugystę ir suprasti kitus
• Ugdo kalbos jausmą ir turtina žodyną
Renata Šerelytė rašo tiek vaikams, paaugliams, tiek suaugusiesiems. Jau savarankiškai skaitantiems
vaikams ji yra parašiusi nuotykių kupiną pasakų seriją „Krakatukų pievelė". Už kūrybą autorė yra pelniusi
įvairiausių apdovanojimų, o jos knygos ne kartą pateko į „Metų knygos rinkimus".
Knygos dailininkė Irmina Dūdėnienė lydi jau ne vieną Renatos Šerelytės knygą, ji iliustravo ir pasakų seriją
„Krakatukų pievelė".

Lobis / Renata Šerelytė. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 107, [5] p.

Apie knygą:
„Mano turbano paslaptis" pasakoja skaudžiai tikrą afganės Nadios
Golam išlikimo istoriją, alsuojančią laisvės ir laimės troškimu. Gyvendama
šalyje, kurioje moterys neturi beveik jokių teisių, Nadia yra verta viso
pasaulio pagarbos už ryžtą, atsakomybę, drąsą ir atsidavimą šeimai.
Aštuonmetė Nadia auga pasiturinčioje šeimoje Kabule drauge su vyresniu
broliu Zelmai ir dviem jaunesnėmis seserimis. Ji lanko mokyklą ir džiaugiasi
nerūpestinga vaikyste. Tačiau, Afganistane kilus pilietiniam karui, vieną
dieną į Nadios šeimos namus pataiko bomba ir mergaitė sunkiai
sužalojama.
Sulaukusi vos vienuolikos, Nadia ryžtasi apsimesti berniuku, kad išmaitintų
šeimą. Pasivadinusi brolio Zelmai vardu, ji tarsi pasikeičia iš esmės:
meluoja, sukčiauja, pykstasi su mama, išsisukinėja, nuolat persekiojama
baimės, kad jos paslaptis bus išaiškinta. Kad apsaugotų mylimus žmones, ji
turi visiškai atsisakyti savo mergaitiškos prigimties, sumokėdama didžiulę
kainą.
Mama rėkia, nenustygstančiomis rankomis keldama ant manęs užvirtusius
cemento ir kreidos gabalus. Jos išsigandusios akys ieško bent kokio nors gyvybės ženklo mano aštuonerių
metų kūne. Ant mūsų namo ką tik nukrito bomba. Mama puola gesinti mano kūno liepsnas savuoju,
apkabina, tarsi trokštų taip grąžinti man gyvenimą. Jai nesvarbu, kad ir pati apdega, nesvarbu, kad ji – sunki,
nevikri moteris, nesvarbūs dūmai ir nuolaužos, per kelias sekundes mama išneša mane iš ten, kur tikriausiai
galėjo būti mano kapas. Tik atsidūrus lauke, patikrinus, kad vis dar kvėpuoju, mamai pritrūksta jėgų. Tada ji
ima smarkiai drebėti ir kartoti mano vardą, lyg gyvenime nebegalėtų sustoti: „Nadia, Nadia, Nadia, Nadia..."
Tai ir bus paskutinis kartas, kai mama kreipsis į mane tokiu vardu mūsų namuose Kabule. Kitą kartą, kai
turėsim namus, aš būsiu mūsų šeimos vyras.
Tikroji šio romano veikėja – Nadia Ghulam Dastgir (Nadia Golam Dastgir) gimė 1985 m. Kabule. Savo
šalyje patyrė daug kančių, bet būdama sumani ir drąsi įveikė sunkumus ir dabar gyvena Katalonijoje. Drauge
su Joanu Soleru (Žoanu Soleru) parašė knygą Contes que em van curar („Pasakos, kurios mane gydė"), į
kurią sudėjo Nadios mamos pasakas, sukurtas, kai mergaitė gulėjo ligoninėje.
„Mano turbano paslaptis" Ispanijoje laimėjo prestižinį „Prudenci Bertrana, 2010" apdovanojimą. Ispanijoje
parduota daugiau nei 37 000 knygos egzempliorių, kuriamas filmas

Mano turbano paslaptis : [tikra afganų mergaitės istorija] / Nadia Ghulam, Agnès Rotger. –
Vilnius : Alma littera, 2021. – 299, [1] p.

