NAUJOS KNYGOS
Jacqueline Wilson
Lilė nori būti viena

Lilė namuose – ne viena, bet jai norisi likti vienai. Mat prižiūrėti mažesnįjį brolį ir dvi sesutes – baisi atsakomybė.
Kai mama išvyksta atostogų su naujuoju draugu ir palieka Lilę, šešiamečius dvynius Blisę ir Baksterį bei jų mažąją
sesutę Piksę vienus, Lilė ryžtasi būti su jais ir parodyti, jog gali susitvarkyti ir be suaugusiųjų. Tačiau bijodama,
kad neišaiškėtų jų paslaptis, ji nusprendžia paieškoti saugesnio prieglobsčio. O kas gi gali prilygti šauniai iškylai su
mažyliais parke? Ten galybė vietos lakstyti, nereikia tvarkyti kambarių, ir niekas niekad nesugebės jų rasti...

Ruth Symes
Raganaitė Bela. Koveno kelias

Dauguma mergaičių svajoja tapti princesėmis, tačiau Bela visuomet norėjo būti ragana.
Vienintelis dalykas, kurio ji labiausiai trokšta – surasti šeimą, kuri ją įsivaikintų. Bet nė viena jai neįtinka iki tol,
kol ji susipažįsta su Lilita.
Ar su Lilitos pagalba Belai pavyks išpildyti savo du slapčiausius troškimus?

Antonia Michaelis
Nuotykiai Amerlyje

Amerlyje, mažame kaimelyje prie jūros, vasara. Nepamirštamų nuotykių metas – taip mano Luiza. O jų ilgai laukti
nereikia, mat dideliu gražiu burlaiviu, prisišvartavusiu uoste, atplaukia aklasis keleivis! Amerlio vaikai nori
atskleisti paslaptingojo keliautojo kėslus, todėl surengia jam pasalą. Luiza patenkinta: pas mus, Amerlyje, ir vėl
prasidėjo nuotykiai!
Knister
Ragana Lilė atranda Ameriką

Lilės broliukas Leonas nori atrasti Ameriką, kaip kadaise garsusis Kristupas Kolumbas. Prašom! Lilė sukelia vaikų
kambaryje stiprų vėją, ir jie išplaukia savo burlaiviais į jūrą. Sėkmės! Tačiau Lilė truputį persistengia, ir dumblių
kilimas laiptinėje pasidaro tikresnis, negu norėjo. O varge, kas bus, jei jį pamatys mama! Tačiau mama netrukus
išvis nieko nematys, nes Lilė prišaukia tokią miglą, kad nė ištiestos rankos neįžiūrėtum...
Knister
Ragana Lilė ir pašėlę dinozaurai

Ta Lilė – neįtikėtina pramaniūgė! Broliukas Leonas neleidžia jai žaisti su savo dinozaurais, todėl ji tiktai ŠAST! –
ir prasimano du tikrų dinozaurų kiaušinius, kuriuos išperina orkaitėje! Iš pirmo kiaušinio išsirita labai mielas
apatozauriukas. O iš antro? O varge – grėsmingas karališkojo tiranozauro mažylis! Ar Lilei pavyks jį sutramdyti ir
apsaugoti taikųjį apatozauriuką?
Cecelia Ahern
Dovana

Luisas Safernas taip atsidavęs darbui, kad visa kita jau seniai nesulaukia jo dėmesio, ypač žmona ir maži vaikai.
Luisas nebeturi jokių moralinių skrupulų, tad kai sutinka benamį vyruką Geibą, sėdintį gatvėje, net pats nustemba,
kad pasiūlo jam darbą ir galimybę pagerinti gyvenimą.
Tačiau Geibas - visai ne tas, kuo dedasi. Po kiek laiko Luisas priverstas įvertinti savo gyvenimą ir elgesį... Kerinti
ir prasminga istorija, kuri mums visiems byloja apie laiko vertę, apie tai, kas iš tiesų gyvenime svarbu.

Kate Dicamillo
Jei ne Vinis Diksis

Vieną vasaros dieną dešimtmetė Indija Opala Buloni, užuot parnešusi iš parduotuvės makaronų su sūriu, grįžta su
šunimi. Vinis Diksis – nepaprastas šuo. Labai didelis. Labai nešvarus. O svarbiausia – išniręs iš už kampo,
čiuožtelėjęs prieš mergaitę, jis nusišypsojo. Opala niekada gyvenime nebuvo mačiusi besišypsančio šuns. Bet jis
tikrai šypsojosi.
Jei ne Vinis Diksis... Jei ne Vinis Diksis, Opala šiame jai nepažįstamame mieste tikrai nebūtų įgijusi tiek draugų,
išgirdusi tokių keistų ir netikėtų istorijų apie čia gyvenančius žmones.

