Jaunākās grāmatas skolas bibliotēkā (11.01)

Grega mīļotājiem dāvana Jaunajā gadā- 15.grāmata! Šoreiz Gregs dodas apceļot dzimto zemi ar
ģimeni tēvoča kemperī, bet it kā lieliski iecerētais ceļojums pusaudzim Gregam kārtējo reizi liek
vilties...

Igauņu rakstnieces grāmata par to, kādi pārsteigumi notiek meitenes dzīvē tad, kad ģimenē
piedzimst ???trīnīši!!! Kāpēc notiek tik dīvainas lietas-uzzini arī Tu, izlasot grāmatu!

Kārtējās dzīvniekmīļu grāmatiņas! Dzīvnieciņi-grāmatas varoņi- ir nokļuvuši ķezā, un Amēlija steidzas
viņiem palīgā. Protams, viss jau neiet tik gludi, kā iecerēts, bet beigas ir labas!

Iedomājies, ka tik daudz kaķu ierodas tavās mājās! Nedaudz fantāzijas- un varam iztēloties, kā tas
varētu būt! Tieši tā arī notiek mājās, kurās dzīvo Krepa kundze, kurai vispār nekad nav paticis turēt
mājās dzīvniekus, un kur nu vēl kaķus! Kas tagad notiks? Izlasi-uzzināsi!

Igauņu rakstnieka grāmata par vienmēr neapmierināto pusaudzi, kuram pieaugušie sagādā tikai
neērtības-lielveikalā tētis neļauj iepirkties, kā gribētos, autobusā atkal savi noteikumi, viesībās-savi,
un visa pasaule ir viena sarežģīta padarīšana! Perts domā, kā ar visu tikt galā!

Grāmata par mūsdienīgu puisi, kurš izaudzis tehnoloģiju pasaulē. Patiesi, humoristiski stāstiņi , kā
viņš kopā ar mammu aug un meklē vietu šai pasaulē.

Šusmiņa-tāda ir meitenes, galvenās varones, iesauka, jo viņai ir pamatīgi kompleksi mazā auguma un
matemātikas dēļ. Patiess stāsts par to, kā notiek cīņa ar šiem kompleksiem, kuru dēļ galvenā varone
nokļūst lasītajam diezgan komiskās situācijās, bet ne jau tā liekas pašai Šausmiņai!

Aizraujošs stāsts par pagājušā gs.80.gadu skolas dzīvi. Galvenā varone, 8.kl.skolniece, dzīvo laikā, kad
Latvija vēl valda padomju iekārta, un ar šiem laikiem saistās visa grāmatas skolas dzīve-mācības, pirmā
mīlestība, izklaides u.tml.

Mūsdienīgs stāsts par par pusaudzi Renāru , kura vecāki dzīvo ārzemēs, bet Renāram te, Latvijā,
jādzīvo vecāku privātmājā kopā ar vecāko brāli, kura dzīvesveids , izturēšanās un attiecības ar
meitenēm Renāram nav pieņemamas. Vai viņš pats gribētu tā dzīvot kā brālis? Viela pārdomām...

Sirsnīgs zviedru rakstnieka stāsts par to, kā mazdēls palīdz savam vectēvam pārvarēt vecmāmiņas
zaudējumu un pašam savus pēdējos mūža gadus.

