2017 m. naujos knygos
Laura Varslauskaitė „MANO DIDELIS MAŽAS AŠ“

Benediktas – Dauno sindromu sergantis penkiolikmetis, gyvenantis kartu su mama ir katinu Ponu Ūsu. Jam svarbiausios trys spalvos: geltona – puiki
nuotaika, žalia – vidutiniška nuotaika, raudona – Benediktas piktas. Jo gyvenime netrūksta suvaržymų, nes jis KITOKS. Vieną mokyklinio karnavalo
vakarą Benediktas iškeliauja namo vienas. Netikėtai jis sutinka asmeninių problemų kamuojamą Oskarą. Taip prasideda nuotykių ir atradimų kupina
judviejų kelionė, kurios metu gimsta draugystė, suartinanti du, rodos, visiškai skirtingus vaikinų gyvenimus. Rašyti kūrinį "Paslapties įpėdinis" Justina
pradėjo būdama dvylikos metų, o baigė – keturiolikos.

Justina Stravinskytė „PASLAPTIES ĮPĖDINIS“

Burtininkų pasaulyje Gėrio kariai – Dievų Valdovas, gerosios deivės ir burtininkai, karalienės ir vilkažmogiai – grumiasi su blogaisiais – pačiu Blogio
Valdovu, Tamsos Princese, Burtų Kūrėju ir demonais. Jėgų pusiausvyra suardyta, nes kai kurios deivės perbėga į priešo stovyklą. Įdomu, kad
dieviškųjų sferų veikėjai prabyla šiuolaikinio jaunimo kalba ir kaunasi kaip fantastiniuose trileriuos. Svarbiausia jėga, galinti lemti pergalę, –
berniukas iš Žemės, žuvusios deivės Paslapties sūnus Činhu. Tai jis, Gėrio Įpėdinis, turi įveikti Blogį. Bet ar įveiks? Intriguojantis šmaikštus
pasakojimas saugo paslaptį iki paskutinių knygos puslapių. Atsakymas į klausimą, kada pražus Blogis, – tikrai netikėtas.

Evelina Daciūtė, Inga Dagilė „DRAMBLIAI ĖJO Į SVEČIUS“

Tolimose džiunglėse laimingai gyveno dešimties dramblių šeima - mama dramblė, tėtis dramblys, močiutė dramblė, senelis dramblys ir šeši maži
drambliukai. Kartą jie visi išsiruošė į svečius. Tačiau, kai šeimoje tiek narių, pakeliui atsitinka įvairiausių dalykų. Buvo dešimt dramblių. Kiek jų atėjo į
svečius? Knygoje vaikai ras ne tik smagią istoriją ir žaismingus piešinius, bet ir pasimokys skaičiuoti iki dešimties ir atgal.

Kate DiCamillo „REIMĖ“

Reimei Klark dešimt metų ir pasaulis anaiptol ne toks, kaip jai norėtųsi. Vieną rytą tėtis palieka namus ir Reimė supranta, kad jau niekas nebebus
kaip anksčiau. Ji turi žūtbūt sugalvoti genialų planą, priversiantį tėtį grįžti, net jei teks atlikti šimtą gerų darbų, išmokti sukti lazdelę ir tapti
„Centrinės Floridos padangų“ mažąja mis. Tačiau dažnai net ir genialiausi planai klostosi ne taip, kaip numatyta. Reimė įsivelia į ilgą nuotykių
grandinę kartu su svajokle Luiziana ir stačioke Beverle, kurios irgi mano, kad pasaulis į vėžes sugrįžti gali tik jų pastangomis.

Mark Haddon „TAS KEISTAS NUTIKIMAS ŠUNIUI NAKTĮ“

Penkiolikmetis Kristoferis – labai neįprastas knygos pasakotojas. Skaitytojas tiki ir tuo pat metu negali juo patikėti. Kristoferiui patinka skaičiai,
schemos ir formulės, jis domisi matematika ir svajoja tapti mokslininku. Bet jis neatpažįsta melo, nesupranta metaforų ir juokų. Berniukas nesuvokia
emocijų ir nemėgsta būti liečiamas – visa tai lemia Aspergerio sindromas, bet pats pasakotojas atskleidžia savo pojūčius be medicininių terminų.
Vieną vakarą Kristoferis kaimynės sode randa šake persmeigtą šunį. Kadangi jam patinka šunys ir detektyvai, berniukas nusprendžia išsiaiškinti, kas
nutiko pudeliui. Taip prasideda drąsos ir išbandymų kupinas nuotykis.

Rimantas Vanagas, Nerijus Vanagas „ANYKŠČIŲ FENOMENAS“

„Anykščių fenomenas“ galėtų pasitarnauti kaip parankinė knyga kiekvienam smalsiam anykštėnui ir svečiui, mokytojui ir gidui, taip pat turizmo
vadybininkui, kultūrininkui-ruošiant naujus maršrutus, pagerbiant, įamžinant vis kitas Anykštijos vietas.

