
Mokyklos biblioteka gavo naujus leidinius: 
 

PELIŪNĖS VASARA 

Peliūnėlis kūlvirsčia neria į spalvingą miško pasaulį. Reikia tiek daug patirti, 

užuosti, paragauti! Kai kada teks ir išsigąsti. O paskui taip jauku nurimti mamos 

peliūnės glėbyje. Ši vasara – pati įsimintiniausia jųdviejų gyvenime. 

Kiekvieną istoriją papildo kompozitoriaus Sigito Mickio kurtos, o Nedos 

Malūnevičiūtės įdainuotos melodijos, kurias išgirsti padės išmanioji programėlė 

„Peliūnės dainelės“. 

 

Labas, aš Tadas 

Rebeka Una 

„Garantuoju, tu norėsi susipažinti su Tadu ir Elze, sekti jų pašėlusius nuotykius! 

Tadas – rimtas antrokas. Domisi istorija, moka Lietuvos istorijos repą ir klausinėja 

prosenelio įvairių dalykų apie karą. Jis turi broliuką, nemokantį ištarti žodžio 

„terminatorius“, ir mamą, rašančią pasakas ir nevalgančią mėsos. 

Bet tai dar ne viskas. Šiais mokslo metais į Tado klasę jėga įvedama Elzė (taip, 

JĖGA!), kuri visai klasei, o paskui ir mokyklai paskelbs tikrą karą. Ne vien už tai, 

kad niekas neatspėja piešinio ant Elzės džinsų klešnės, bet ir (ypač) už neteisingus 

žodžius, kad „mergaitės nekariauja“. Taigi, Tadas patirs visą Elzės įsiūtį, o paskui... paskui, žinoma, norės 

jai atkeršyti. Koks laukia kerštas?“ 

Šeštadienį, aštuntą valandą 

Rebeka Una 

Ala – perspektyvi gimnazistė. Debatų varžybose ji narsiai sprendžia pasaulio 

problemas. Laisvalaikiu prižiūri kaimynės vaiką Jorį, lanko vienišas senutes, 

draugauja su vis giliau į Alzhaimerį grimztančia Zolda... Ala padeda visiems, kam 

reikia jos pagalbos. Jos autoritetai ? Motina Teresė ir kunigas Janas. Geriausi 

draugai ? Mona ir Arvis, taip pat pavyzdingi intelektualai. Dar – profkėj 

besimokanti, iš namų pabėgusi Gintė, vis susidedanti su zonoje sėdėjusiais 

vyrukais, ir arogantiškasis Markas, kandžiomis replikomis keliantis Alai įsiūtį. 

Tačiau tikrovė dažnai būna kitokia nei atrodo. Kokie vaiduokliai slepiasi herojų 

spintose? Ar trijulė tokia pavyzdinga, kokia dedasi? Kodėl taip norisi pagerinti save, perrašyti savo istoriją? 

Ir svarbiausias klausimas: ar būdamas sužeistas, gali išgelbėti kitą? 

  



Prietrankos dienoraštis 11. Ne itin draugiškos priešės istorija 

Rachel Renee Russell 

Pagal moksleivių mainų programą Nikė savaitei patenka į prestižinę Šiaurės 

Hamptono kalvų akademiją. Be to, už puikiai parašytą prancūzų kalbos rašinį 

mokytojas rekomenduoja jai vykti į Paryžių. Deja, kelionę rengia naujoji mokykla, 

kur Nikė iš pradžių sutinkama draugiškai, tačiau vėliau, susidūrus Tifani 

asmenukių ir Patriko moksliukų klubo interesams, ji vėl įtraukiama į patį įvykių 

sūkurį, vėl prasideda intrigos. Keista, bet Nikės užuojautos ieško čia nesimokanti 

amžina jos priešė Makenzė... 

Kakė Makė ir Supertėčio diena 

Lina Žutautė 

Nuo senų senovės ypatingą vietą šeimoje užima mamos. Net pirmasis žodis, 

kurį ištaria kūdikis, būna „mama“. Tačiau šeima – tai ne tik mama, tai ir tėtis, 

todėl šįkart – apie jį. 

Likęs vienas namuose tėtis priverstas tapti „supertėčiu“ – žmogumi, ant kurio 

pečių gula visi išdykėlės Kakės Makės džiaugsmai ir rūpesčiai. Ir jam tai 

puikiai pavyksta! Pažįstama situacija?  

Jei tokia istorija nutiko ir jūsų šeimoje – bus smagu skaityti knygą "Kakė Makė ir Supertėčio diena" kartu 

su savo vaiku ir linksmai kikenti. O jei jūsų dar nė kartelio neištiko „supertėčio diena“, ką gi – tokia diena 

tikriausiai ne už kalnų. 

Tarp pilkų debesų 

Ruta Sepetys 

1941-aisiais penkiolikametė Lina rengiasi dailės studijoms, pirmiesiems 

pasimatymams ir kitokiems vasaros džiaugsmams. Tačiau vieną naktį į namus 

įsiveržia slaptoji sovietų policija ir sykiu su motina ir broliu išveža Liną į Sibirą. 

Linos tėtis, atskirtas nuo šeimos, pasiunčiamas mirti kalėjime. Viskas griūva. 

Lina narsiai grumiasi už gyvenimą ir prisiekia, jei liks gyva, įamžinti savo šeimos 

ir tūkstančių kitų panašios lemties žmonių kančias piešiniais ir aprašymais. 

Rizikuodama gyvybe, ji kuria ir siunčia meninius pranešimus vildamasi, kad šie 

kaip nors pasieks kalintį tėtį ir duos jam žinią, jog jie - dar gyvi. 

Tai ilga ir šiurpi kelionė, tad vien neįtikėtina stiprybė, meilė bei nepalaužiama viltis palaiko Liną ir jos 

šeimą, padėdamos jiems ištverti dieną po dienos. Tik ar vien meile gali būti gyvas? 

„Tarp pilkų debesų" - užburianti istorija, kuri užgniaužia kvapą ir pavergia širdį, atskleisdama įstabią 

žmogaus dvasios prigimtį. 



Murkė. Vieniša katytė 

Tina Nolan 

Paliktas... pasiklydęs?.. 

Nepaprastojoje gyvūnų prieglaudoje visi ras namus! 

Eva ir Karlas gyvena kartu su tėvais jų įkurtoje gyvūnų prieglaudoje ir žino, kad 

pasaulis nėra tobulas. Kiekvieną dieną atvyksta naujas nelaimėlis, kuriam reikia 

pagalbos. 

Sutikusi Džulę ir Džeiką Šenonus, Eva įsitikinusi, kad jie yra nuostabūs Murkės, 

– meilios juodmargės katytės, kurią ji išgelbėjo iš apleistos sodybos, – naujieji 

šeimininkai. Tačiau Murkei išvykus į naujus namus, Eva ima įtarti, kad kažkas 

negerai, ir katytė vėl gali atsidurti siaubingame pavojuje... 

Pūkutė. Išlepusi triušytė 

Tina Nolan 

Eva ir Karlas gyvena kartu su tėvais jų įkurtoje gyvūnų prieglaudoje ir žino, kad 

pasaulis nėra tobulas. Kiekvieną dieną atvyksta naujas nelaimėlis, kuriam reikia 

pagalbos. 

Pūkutė yra švelniausia, mieliausia karamelės spalvos triušytė, kokią tik galima 

įsivaizduoti, o jos jaunoji šeimininkė Mija ją myli ir prižiūri. Pūkutei susirgus, 

Mija atneša ją į Nepaprastąją gyvūnų prieglaudą. Kad ir kaip rūpintųsi ja Heidė 

ir Dženė, ji serga vis smarkiau. Ar Eva ir jos draugai supras, kas atsitiko 

nuostabiajai triušytei? 

 


