
Elsa Morante 
Artūro sala 
 

 
 
1957 m. parašyta „Artūro sala“ pelnė prestižiškiausią Italijos literatūros apdovanojimą – Premio Strega. Jos 
autorė – Elsa Morante (1912–1985), sudėtinga ir uždara asmenybė, anksti paliko namus, kad taptų rašytoja. 
Jos kūrybai būdingas tiesmukumas ir sudėtingi šeiminiai santykiai, o vertingomis ji laikė tik tas knygas, 
kurios turi galios keisti pasaulį. Jos kūryba laikoma moderniąja Italijos klasika. 
Artūras – laisvas, veik laukinis paauglys. Savo dienas jis leidžia vienas, klajodamas po kaimą ir paplūdimius 
savo gimtojoje Pročidos saloje, įsispraudusioje Neapolio įlankoje, o namo grįžta tik genamas alkio. Artūro 
pasaulėžiūrą formuoja godžiai skaitomos knygos, todėl ne tik jo motina, mirusi jį gimdydama, bet ir tėvas, 
pasirodantis ir vėl iškeliaujantis be jokio įspėjimo, jam – bene mitinės būtybės, neturinčios trūkumų ir 
besąlygiškai garbinamos. Kai vieną dieną tėvas namo parsiveda nedaug už Artūrą vyresnę nuotaką, tyliai ir 
idiliškai jo būčiai ateina galas. Staiga susidūręs su realybe Artūras ima jausti pavydą, o galiausiai ir meilę – 
jausmus, apie kuriuos nieko nesupranta. 
Tai daugiasluoksnė, brutaliai realistiška ir kartu pasakiška šeiminė drama, kurios centre – skausminga, bet 
prisijaukinta vienatvė, sudrumsčiama niekad vietoje nestovinčio gyvenimo. 
 
„Nuostabiai parašytas kūrinys, stulbinantis išgalvoto pasaulio sudėtingumu ir visapusiškai atskleista 
žmogiškosios būties drama.“ 
Elena Ferrante 
 
 
 
 
 
Mokael Bergstrand 
Gražiausios rankos Delyje 
 



 
 
Iš visų pasaulio moterų jis įsimylėjo tą, kuri buvo ištekėjusi… už turtingiausio Indijos pramonės magnato! 
Kai Joranas, tipiškas švedas ir tikras kontrolės maniakas, praranda darbą ir nusprendžia išvykti į Indiją, gero 
nelauk. Arba priešingai – lauk tikrai įsimintinos istorijos! 
Nors į kelionę sumano leistis su geriausiu draugu Eriku ir turistine grupe, Džaipure Joranas apsinuodija 
maistu ir lieka vienui vienas. 
Neilgam. Pro viešbučio kambario duris tarsi uraganas įsiveržia tekstilės prekeivis Jogis ir įneša į Jorano 
gyvenimą spalvų. 
Nepaprastai ryškių spalvų, kurių pati ryškiausia – Priti Malhotra. Tikra gražuolė Priti tarsi užburiantis kario 
kvapas įsismelkia į Jorano mintis, tačiau… yra viena bėda. Ji ištekėjusi ne už bet ko, o už galingiausio 
Indijos verslininko! 
Veiksmų planas? Jau paruoštas ir netrukus bus įgyvendintas. Pagal visas švediškas ir indiškas tradicijas. 
Mikaelis Bergstrandas dirbo žurnalistu Švedijoje, o 2007 m. persikraustė į Indiją. Ketverius metus su šeima 
gyveno Naujajame Delyje, kur dirbo korespondentu bei rašytoju. Grįžęs į Malmę jis išleido pirmąjį savo 
romaną apie draugišką flegmatiką Joraną Borgą. Knyga sulaukė didžiulės sėkmės Švedijoje, ilgą laiką buvo 
bestselerių viršūnėje. Romanas yra išverstas į dešimt kalbų, pagal jį sukurtas serialas. 
 
 
 
 
 
Wally Lamb 
Bent tiek aš žinau 
 



 
 
Romanas „Bent tiek aš žinau“ išleistas daugybėje šalių, skaitytojai jį vadina kaip geriausia ar viena 
geriausių skaitytų knygų. 
Keturiasdešimtmečio Dominyko gyvenimas byra į šipulius: vėžys pasiglemžė jo motiną, jį paliko žmona, o 
naujoji draugė kelia vien rūpesčius. Dominykas negali pakęsti vaikystę apnuodijusio patėvio, bet didžiausias 
jo galvos skausmas yra paranojine šizofrenija sergantis brolis dvynys Tomas. 
1990 metų spalio 12 dienos popietę Tomas pašiurpina visus viešosios Tri Riverso miestelio bibliotekos 
lankytojus. Pareiškęs, kad tai auka Dievui ir bandymas atkreipti dėmesį į karo Irake beprasmybę, jis 
šaltakraujiškai save sužaloja patėvio peiliu. Priblokštas Dominykas mėgina tesėti mirties patale gulėjusiai 
mamai duotą pažadą visada rūpintis savo broliu ir stengiasi ištraukti Tomą iš griežto režimo psichiatrinės 
gydyklos. 
Siekdamas susigrąžinti brolį Dominykas yra priverstas stoti į akistatą ne tik su teisine šalies sistema, bet ir su 
savo vidiniais demonais. Kad suprastų brolį ir jo ligą, jis privalo pažvelgti į savo pykčio bei neapykantos 
šaltinį. Ši skausminga kelionė gali jį išgelbėti. Arba – galutinai pražudyti. 
 
 
 
Daniela Raimondi 
Pirmasis rudens rūkas 
 



 
 
„Pirmasis rudens rūkas“ - magišku realizmu dvelkianti šeimos saga, apimanti daugiau nei du šimtus metų 
1800-2013 m. 
 
Danielos Raimondi romane „Pirmasis rudens rūkas“ persipina asmeninės žmonių dramos ir Italijos 
istoriniai įvykiai. 
 
Turtinga, įtraukianti istorija apie likimą, svajones ir gyvenimo realybę. Dramų ir magiško realizmo 
mėgėjams, G. G. Markeso, I. Allende knygos gerbėjams. 
Kazadijų šeima nuo senovės gyveno Po pakrantėje įsikūrusiame Stelatos kaimelyje XIX a pradžioje šių 
darbščių paprastų žmonių ramią būtį sudrumsčia netikėta meilė Džakomas Kazadijas įsimyli tamsiaakę 
čigonę Violką Toską ir ją veda Nuo tada šeimos palikuonys arba mėlynakiai svajotojai šviesiais plaukais 
atsidavę į Džakomą arba neįprastų galių turintys, tvirtai ant žemės stovintys tamsiaakiai ir tamsiaplaukiai 
kaip regėtoja Violka Vienas jų, Akilas buvo pasiryžęs apskaičiuoti iškvepiamo oro svorį, jo dukra Edvidžė 
lošdavo kortomis su proseneliu, mirusiu prieš du šimtmečius, viena jos dukterėčia, Adelė, laimės ieškoti 
iškeliavo net į Braziliją, o kita, Sniegė būdama laiminga, skleisdavo maloniai saldų kvapą Ištisos Kazadijų 
šeimos kartos neatsispirdavo nenumaldomam norui mesti iššūkį likimui ir vytis savo svajonę Ir eidavo jie iki 
galo vedami meilės, maišto, teisingumo troškulio, noro pakeisti pasaulį, nepaisydami baisios pranašystės, 
kurią vieną audringą naktį taro kortose kadaise perskaitė Violka. 
 
 
 
 
Meg Waite Clayton 
Paskutinis traukinys į Londoną 
 



 
 
„Paskutinis traukinys į Londoną“ išverstas į 20 kalbų, tapo tarptautiniu bestseleriu ir pateko į 
Nacionalinės žydų knygos apdovanojimų finalą. 
The New York Times bestselerių autorė Meg Waite Clayton sukūrė įtaigų, tikrais operacijos 
„Kindertransport“ faktais paremtą romaną. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse vienos narsios moters 
iniciatyva buvo išgelbėta dešimt tūkstančių vaikų iš nacių okupuotų Europos šalių. 
1936 metais penkiolikmetis Stefanas Noimanas, turtingos ir įtakingos žydų šeimos vyriausias sūnus, bando 
rašyti pjeses, kurių veiksmas vyksta gimtosios Vienos gatvėse ir paslaptinguose požemiuose. Naciai jam 
atrodo viso labo triukšmingi ir storžieviški išsišokėliai. Jo geriausia draugė ir bendražygė, žavioji Sofija 
Helena – ne žydaitė, bet pažangaus antinacistinio laikraščio redaktorės dukra. Nerūpestingas jų gyvenimas 
neatpažįstamai pasikeičia, kai Hitlerio kariuomenė aneksuoja Austriją. 
Tačiau net šiuo baisiu metu gabiems jaunuoliams nusišypso viltis. Savo vaikų neturinti olandė Gertrūda 
Veismiuler rizikuodama gyvybe veža žydų ir persekiojamų dėl politinių pažiūrų krikščionių vaikus iš nacių 
okupuotų teritorijų į šalis, sutinkančias suteikti jiems prieglobstį. Ši misija tampa vis pavojingesnė, nes 
Europos šalys viena po kitos uždaro savo sienas pabėgėliams, kurių daugėja ir daugėja po Hitlerio įvykdyto 
anšliuso. 
Teta Trudė, kaip ją vadina mažyliai, siekia išgelbėti kuo daugiau vaikų. Todėl, Didžiosios Britanijos 
vyriausybei priėmus sprendimą priglausti jaunuosius pabėgėlius iš Reicho, susitinka su žydų likimą 
sprendžiančiu oberšturmfiureriu Adolfu Eichmanu. Pradėjusi lenktynes su laiku, ji išruošia šimtus vaikų 
pavojingon kelionėn į laisvę. 
Meg Waite Clayton parašė ir daugiau didelio pasisekimo sulaukusių romanų: „Keturios ponios Brodvel“, 
„Trečiadienio seserys“, „Šviesos kalba“ (tapusį Belveterio apdovanojimo finalininku) ir „Trečiadienio 
dukros“. Ji bendradarbiauja su periodiniais leidiniais Los Angeles Times, New York Times, Washington 
Post, San Jose Mercury News, Forbes, Writer's Digest, Runner's World ir radijo stotimis. M. Waite Clayton 
baigė teisės mokslus Mičigano universitete, gyvena Palo Alto mieste Kalifornijoje. 
 
 
 
 
 
Jaume Cabre 
Sudegę ugnyje 



 

 
 
Šiuolaikinėje katalonų literatūroje Jaume Cabré vaidina itin svarbų vaidmenį, o pasaulyje jis žinomas kaip 
vienas talentingiausių ir įdomiausių autorių. Skaitytojus, įvertinusius J. Cabré romaną „Prisipažįstu“, kuris 
2016 m. pateko į vertingiausių verstinių knygų sąrašą, bei „Eunucho šešėlį“, vėl džiugins išmoninga 
autoriaus vaizduotė ir meistriškai kuriama istorija. 
Sunki vaikystė Ismaelio neparklupdo – baigęs mokslus įsidarbina kalbos ir literatūros mokytoju vidurinėje 
mokykloje. Gana nuobodų gyvenimą aukštyn kojomis apverčia du atsitiktiniai susitikimai: su moterimi, kuri 
vaikystėje buvo jo kaimynė ir su kuria dabar bando užmegzti intymų ryšį, ir su pažįstamu vyriškiu, kuris 
įtraukia jį į kraupų nuotykį. Ismaelio laukia sunki užduotis – jis turi prisiminti, kas įvyko, kad suprastų, 
kodėl pateko į tokią košmarišką situaciją. 
Šis naujausias autoriaus romanas „Sudegę ugnyje“ – subtilaus sąmojo nestokojantis šiuolaikinės 
visuomenės groteskas, kuriame atsigręžiama į mitą apie Ikarą ir atskleidžiama kalbos galia įvardyti, nuslėpti 
ir įtraukti mus į gyvenimo liepsnas lyg šviesos viliojamus naktinius drugius. 
 
„Jaume Cabré nusipelno būti vadinamas tuo, kas yra, – vienu geriausių rašytojų pasaulyje.“ 
Qué Leer 
 
 
 
 
 
Ilja Leonard Pfeijffer 
Grand Hotel Europa 
 



 
 
Ilja Leonardas Pfeijfferʼis - garsus Nyderlandų poetas ir rašytojas, vienas savičiausių šiuolaikinės 
literatūros didmeistrių. 
 
Romanas „Grand Hotel Europa“ turi įvairių žanrinių elementų tai ir meilės istorija, ir detektyvas, ir 
filosofinis romanas Įvairiapusiai svarstymai apie globalizaciją ir matomiausią jos aspektą masinį turizmą bei 
jo keičiamą Europos tapatybę. 
Rašytojas apsigyvena garsiame, tačiau griūvančiame Grand Hotel Europa viešbutyje, norėdamas sau skirti 
laiko apmąstyti, kodėl sužlugo jo meilės santykiai su Klėja kurią jis įsimylėjo Genujoje ir su kuria jis 
persikėlė gyventi į Veneciją Jis rekonstruoja įtraukiančią jų meilės istoriją masinio turizmo laikais, 
prisimindamas jųdviejų keliones į Maltą, Palmariją Portovenerę ir Činkve Terę bei jų nuotykių kupinas 
paskutinio Karavadžo paveikslo paieškas O tuo tarpu jį vis labiau užburia „Didžiojo Europos viešbučio“ 
paslaptys ir jis vis labiau susisaisto su įstabiais veikėjais, gyvenančiais viešbutyje ir kildinamais iš 
elegantiškesnių viešbučio gyvavimo laikų, tačiau globalizacija ima veržtis ir į šią, regis, laike sustingusią 
vietą. 
 
„Galų gale sulaukėme: didis europietiškas romanas! Seniai laukėme tokios knygos kaip ši. Tai graži meilės 
istorija ir kartu labai įžvalgus Europos tapatybės paveikslas, kuriame laiko dvasia atspindima tiksliu, 
įspūdingu, ambicingu ir išmintingu būdu. Parašytas proza, kurios žodžiai šoka puslapiuose, protingais 
sakiniais, kupinais energijos, šviežių apmąstymų ir įžvalgų. 
ene Sandvold, Gyldendal (Norvegija) 
 
 
 
 
Pete Fromm 
Kebliausias gyvenimo darbas 
 



 
 
Tazas ir Marnė – jauni, beprotiškai įsimylėję, kupini svajonių ir planų. Santūrus stalius meistrauja baldus ir 
remontuoja namus, tiesa, savajam laiko beveik nelieka. Namą, kurį jie įsigijo, kone reikia perstatyti, jiems 
trūksta pinigų, santykiai su tėvais komplikuoti, bet tai nesvarbu – jie turi vienas kitą. O netrukus gims ir 
pirmas jų vaikelis, kuriam sukurs jaukius namus, išmokys plaukti ir meškerioti, visi drauge klajos po 
gražiausias Montanos vietas... 
Tačiau viena lemtinga akimirka – ir tobula ateities vizija dūžta į šipulius. Tazas stačia galva įmetamas į 
naują ir nepažįstamą tėvystės pasaulį, pilną atsakomybės, nemigos naktų, netikėtų džiaugsmų ir nepakeliamo 
sielvarto. 
 
„Ši širdį aitrinanti istorija tam tikra prasme yra visai paprastas pasakojimas apie mirtį, gimimą, sielvartą ir 
ilgą, lėtą grįžimą į normalų gyvenimą... Teksto magija užburia, o puikus, lyriškas rašymo stilius ir širdį 
virpinantis tikslumas palieka neišdildomą įspūdį.“ 
Booklist 
 
Pete’as Frommas yra gavęs penkis Ramiojo vandenyno šiaurės vakarų regiono knygų pardavėjų asociacijos 
apdovanojimus už romanus „If Not for This“, „As Cool as I am“ ir „How All This Started“, apsakymų 
rinkinį „Dry Rain“ ir memuarus „Indian Creek Chronicles“. Rašytojas dėsto Ramiojo vandenyno 
universitete pagal vaizduojamojo meno magistro neakivaizdinių studijų programą ir kartu su šeima gyvena 
Montanoje. Daugiau informacijos – petefromm.com. 
 
 
 
 
Sara Foster 
Tu manęs nepažįsti 
 



 
 
Lizė – žavi raudonplaukė – dingo būdama aštuoniolikos. Nelaimė aukštyn kojomis apvertė ne tik jos šeimos, 
bet ir aplinkinių gyvenimus. Ypač – Nojaus ir Tomo, dviejų brolių, palaikiusių su mergina artimą ryšį. 
Prabėgus dvylikai metų, Nojus merginos vis dar nepamiršo – ji buvo pirmoji jo meilė, nors ir draugavo su 
Tomu. Paskutinį vakarą žmonės matė, kaip Lizė susibarusi su savo vaikinu išėjo namo, tik taip ir negrįžo. 
Vos merginai dingus Tomas išvyko, taip sukeldamas daugybę įtarimų. Po daugiau nei dešimtmečio Lizės 
bylos nagrinėjimo procesas atnaujinamas. 
Tuo metu keliaudamas po Tailandą Nojus susipažįsta su Alisa. Jiedu netrunka įsimylėti, tačiau nė vienas 
nesijaučia galintis būti visiškai atviras, mat abu slepia tamsias paslaptis. Galiausiai juos pasiveja ir 
pasiglemžia praeitis: viskas, kas jų gyvenime vyko iki šiol, buvo apgaulingas miražas. Ar verta pasakyti 
tiesą, jei žinai, kad ji viską sugriaus? 
Sara Foster gimė Didžiojoje Britanijoje, o nuo 2004 m. persikėlė gyventi į Australiją. Prieš atsidėdama 
rašymui dirbo redaktore vienoje žinomiausių Didžiosios Britanijos leidyklų „HarperCollins“. Autorė 
vadinama kylančia Australijos literatūros žvaigžde. 
 
„Prikausanti dėmesį knyga – neabejotinai verta jūsų laiko.“ 
Tulsa Book Review 
 
 
 
 
Julia Phillips 
Pranykstanti  žemė 
 



 
 
„Pranykstanti žemė“ - viena iš 10 geriausių The New York Times metų knygų. 
 
Vieną rugpjūčio popietę tolimame Rusijos pakraštyje, Kamčiatkos pusiasalyje, grįždamos iš paplūdimio 
dingsta sesutės Aliona ir Sofija. Paieškos bevaisės, nors policija stengiasi kur kas labiau nei prieš keletą 
metų prapuolus paauglei evenei Lilei. 
Kiekvieną metų po įvykio mėnesį autorė pasakoja vis kitos mergaitės, merginos ar moters istoriją. 
Liudininkė, kaimynė, giminaitė, pareigūnė, tolima pažįstama, mama. Rusė, evenė, koriakė. Baltoji ir vietinė. 
Olia praranda geriausią draugę, Katia įsimyli nevykėlį, Valentina Nikolajevna ant krūtinės aptinka įtartiną 
darinį, Ksiuša turi pasirinkti – aistra ar sveikas protas, o Zoja dūsta nuo motinystės rutinos... Iš pirmo 
žvilgsnio atskirus jų pasaulius ir skirtingus likimus sieja giminystės ar bendruomenės ryšiai, vienaip ar kitaip 
kiekvieną paliečia ir dingusių mergaičių byla. 
Ant detektyvinio siūlo suvertos Kamčiatkos moterų istorijos – ne tik mažos, socialinių ir etninių skirtumų 
draskomos bendruomenės, bet ir visos žmonijos portretas. Nors sulaukė prieštaringų rusakalbės auditorijos 
vertinimų, „Pranykstanti žemė“ debiutuojančiai autorei Juliai Phillips pelnė pasaulinį pripažinimą ir ne 
vieną apdovanojimą, knyga išversta į daugiau nei 20 kalbų, tapo tarptautiniu bestseleriu. 
 
„Nuostabus literatūrinis šedevras, priversiantis skaityti visą naktį vienu prisėdimu, bet kartu ir suteiksiantis 
didžiulio malonumo.“ 
Gary Shteyngart, romano „Sėkmės ežeras“ autorius 
 
„Rašytoja Julia Phillips lygiai taip pat tiksliai ir dėmesingai aprašo tautinius nesutarimus bei klasinę 
hierarchiją, kaip ir orą bei gamtovaizdį, todėl apskritai šis romanas suteiks didžiulės naujos patirties 
skaitytojui, mėgstančiam vaizdų pasakojimą ir virtualias keliones, gerą stilių ir įžvalgią politiką.“ 
The Guardian 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pascal Engman 
Žiurkių karalius 
 

 
 
Netrukus man bus trisdešimt. Gražiausi metai tuojau liks praeityje, o aš dar niekada nebuvau suartėjęs su 
moterimi – neturėjau nei nuolatinių santykių, nei vienos nakties nuotykių. 
Jos manęs nenori. 
Ir velniškai aiškiai tai parodo. 
 
Savo bute šiaurės Stokholme randama nužudyta jauna moteris. Įtarimai krinta savaitgaliui iš kalėjimo 
paleistam buvusiam jos partneriui ir vaiko tėvui. Atrodo, kad inspektorės Vanesos Frank laukia paprasta 
byla. 
Vis dėlto apklaususi pagrindinį įtariamąjį pareigūnė jaučia, jog kaltas ne jis. Tačiau kas dar galėtų taip 
nekęsti aukos, kad suduotų daugiau nei dvidešimt smūgių peiliu? 
Tyrimas veda per aukščiausius visuomenės sluoksnius ir jos užribius, nuo seksualinių nusikaltimų iki naujų 
žmogžudysčių, nuo eilinių nusikaltėlių iki organizuoto moterų nekentėjų tinklo. Kodėl jie taip niekina 
moteris ir nori jas nubausti? 
 
Buvęs žurnalistas Pascalis Engmanas – vienas ryškiausių jaunosios kartos švedų trilerių rašytojų, sparčiai 
populiarėjantis visame pasaulyje. Serijos apie Vanesą Frank romanai, tarp jų – ir „Žiurkių karalius“, 
išversti į 17 kalbų. 
 
 
 
 
 
Rachel Caine 
Skerdiko upelis 
 



 
 
„Skerdiko upelis“ – antroji bestselerių autorės Rachel Caine knyga iš Stillhouse Lake trilerių serijos. 
 
Net ir trumpam užmerkus akis ir panirus į tamsą, Melvinas Rojalis nepalieka manęs ramybėje. Mirkt, ir jis 
gatvėje. Mirkt, ir jis kyla motelio laiptais į atvirą antro aukšto koridorių. Mirkt, ir jis prie durų. Klausosi. 
 
Gvena Proktor laimėjo mūšį, kartu su vaikais išsigelbėjo nuo buvusio vyro – serijinio žudiko Melvino 
Rojalio ir jo psichopatų pakalikų. Tačiau karas dar nesibaigė: Melvinas ištrūko iš kalėjimo, o Gveną pasiekė 
šiurpi žinutė. 
 
Dabar tu niekur nebesaugi. 
 
Naujieji namai prie Daryklos ežero nebesaugūs, tad Gvena palieka vaikus patikimų draugų globai ir, 
padedama vienos iš Melvino aukų brolio Semo Keido, leidžiasi į medžioklę. Juk medžioti ji išmoko iš vieno 
žiauriausių žeme vaikščiojančių grobuonių. 
Tačiau net baisiausiame košmare Gvena nesapnavo, kad jos laukia meistriškai sudėlioti klastočių ir 
manipuliacijų spąstai... 
 
Rachel Caine – „The New York Times“, „USA Today“ ir „Amazon“ bestselerių autorė, sukūrė daugiau nei 
penkiasdešimt romanų, įskaitant serijas jaunimui „Morganville Vampires“ („Morganvilio vampyrai“) ir 
„The Great Library“ („Didžioji biblioteka“). Ji rašė trilerius, detektyvus, mistinius trilerius, miesto maginės 
fantastikos ir mokslinės fantastikos knygas, jaunimui skirtą mistinę literatūrą. 
2020 m. lapkritį Rachel Caine pralaimėjo kovą su retos ir agresyvios formos vėžiu – minkštųjų audinių 
sarkoma. Jos knygos parduotos milijoniniais tiražais, autorė nuolat lankėsi susitikimuose su skaitytojais JAV 
ir visame pasaulyje. 
 
 
 
 
 
 
Clare Mackintosh 



Įkaitė 
 

 
 
Gali išgelbėti šimtus gyvybių. Arba tą, kuri tau yra pati svarbiausia. 
 
Skrydžių palydovė Mina ruošiasi pirmajam tiesioginiam skrydžiui iš Londono į Sidnėjų. Istorinis įvykis 
sulaukė išskirtinio žiniasklaidos dėmesio, lėktuve pilna įžymybių bei žurnalistų. Mina stengiasi susitelkti į 
jos laukiantį darbą, pamiršti gyvenimą nuodijančias šeimines problemas ir rūpesčius dėl penkiametės 
dukrelės Sofijos psichologinių bėdų. 
Tačiau lėktuvui pakilus Mina gauna keistą žinutę. Kažkas nori, kad ji padėtų užgrobti lėktuvą ir neleistų jam 
pasiekti Sidnėjaus. Tai skamba kaip nevykęs pokštas, tačiau skrydžio metu mirusio keleivio piniginėje 
aptikta Sofijos nuotrauka įtikina ją, kad padėtis rimta. Jos šeimai gresia mirtinas pavojus. Bet jei ji įvykdys 
teroristų reikalavimus, žus dar daugiau žmonių. 
Skrydis iš Londono į Sidnėjų truks 20 valandų. Per tą laiką Mina privalo pasirinkti: išgelbėti šimtus 
nepažįstamųjų ar paaukoti visus dėl mylimiausių žmonių saugumo? 
Britų autorės Clare Mackintosh knygos išverstos į 35 kalbas ir išleistos daugiau nei dviejų milijonų 
egzempliorių tiražu. Debiutiniu romanu „Leidau tau išeiti“ išgarsėjusi, o pasaulinę šlovę sutvirtinusi 
bestseleriais „Matau tave“ ir „Po pabaigos“, rašytoja pristato dar vieną įspūdingą psichologinį 
trilerį „Įkaitė“. 
 
„Nuoširdžiai šokiruojantis ir išmoningas psichologinis trileris.“ 
New York Times Book Review 
 
 
 
 
 
 
Evan Osnos 
Joe Biden. Gyvenimas, idėjos, kova ir tai, kas svarbu dabar 



 

 
 
Knygoje „Joe Biden. Gyvenimas, idėjos, kova ir tai, kas svarbu dabar“ atskleista ilga ir turininga Joe 
Bideno politinė karjera Senate, laikotarpis, kai jis buvo Obamos viceprezidentas, itin sudėtingas laikotarpis 
po 2016 m., kai buvo nukonkuruotas Hillary Clinton, taip pat apsisprendimas mesti iššūkį Donaldui 
Trumpui, kaip svarbiausios politinės bendražygės senatorės Kamala Harris pasirinkimas ir pirmieji iššūkiai 
aukščiausiose pareigose. 
 
„Nepaprastai talentingo The New Yorker reporterio knygoje meistriškai pristatomas žmogus ir politikas Joe 
Bidenas kuris atsiskleidžia knygoje netikėtoje šviesoje.“ 
The Washington Post 
 
Knyga „Joe Biden. Gyvenimas, idėjos, kova ir tai, kas svarbu dabar“ skirta biografijų skaitytojams, tiems 
kas domisi įvykiais pasaulyje ir politika. 
Knyga „Joe Biden. Gyvenimas, idėjos, kova ir tai, kas svarbu dabar“ paremta išsamiais pokalbiais tiek su 
pačiu Josephu Bidenu, tiek daugiau nei su šimtu jį pažįstančių žmonių, įskaitant buvusį prezidentą Baracką 
Obamą, kitus įtakingus JAV politikus, aktyvistus, politinius oponentus, taip pat šeimos narius. 
 
 
 
 
 
Mindaugas Šapoka 
Didysis Šiaurės karas, 1700-1721: karas, pakeitęs moderniąją Europą 
 



 
 
Nuo XVI a. vidurio iki pat 1721-ųjų, t. y. beveik 200 metų, Baltijos jūros regiono valstybių santykiai buvo 
ypač nestabilūs. Rusija, Abiejų Tautų Respublika, Danija ir Švedija ne kartą tarpusavyje kariavo. Istorikai 
šiuos karus yra pavadinę „Šiaurės karais“, nors ir nesutaria dėl bendros Šiaurės karų numeracijos ir sekos. 
Iš šio regiono eksportuojami maisto produktai maitino Vakarų europiečius, o išvežamos žaliavos buvo 
svarbios Vakarų Europos ekonomikai. Dauguma šių prekių buvo gabenama vandeniu, o į Baltijos jūrą 
įtekančių upių žiočių kontrolė teikė pajamas iš prekybos ir muitų. Nors upių ir uostų kontrolė nebūtinai buvo 
pagrindinė konfliktų tarp regiono valstybių priežastis, ekonominiai reikalai visada vaidino svarbų vaidmenį 
Šiaurės karų istorijoje. 
 
Šioje monografijoje „Didysis Šiaurės karas 1700–1721. Karas, pakeitęs moderniąją 
Europą“ pateikiamas vieno iš Šiaurės karų įvykių tyrimas. Tai svarbus, bet dažnai nepelnytai pamirštamas 
Didysis Šiaurės karas. 1700–1721 m. vykęs konfliktas pakeitė Šiaurės rytų Europos žemėlapį ir galių 
svertus. Prieš 300 metų Švedijos kontroliuojama Baltijos imperija buvo sunaikinta, o jos vietą pakeitė Rusija 
ir sustiprėjusi Brandenburgo-Prūsijos valstybė. Per karą išryškėjo XVII a. viduryje prasidėjęs Abiejų Tautų 
Respublikos nuopuolis, kuris XVIII a. pabaigoje baigėsi šios valstybės padalijimais. 
Šiaurės rytų Europos regiono realybė, kurioje mes gyvename naujausiais laikais, nuo 1721 m. mažai 
pasikeitė. Dabar šiame regione vis dar dominuoja pasaulio galybė Rusija, o tarp jos ir Vokietijos 
(Brandenburgo-Prūsijos įpėdinės) yra išsidėsčiusios nepriklausomos Abiejų Tautų Respublikos paveldėtojos 
– Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos valstybės, taip pat Skandinavijos šalys – Švedijos imperijos 
paveldėtojos, Švedija ir Suomija, bei Danija ir Norvegija. 
Ši knyga „Didysis Šiaurės karas 1700–1721. Karas, pakeitęs moderniąją Europą“ skirta Didžiojo Šiaurės 
karo (1700–1721) 300-osioms metinėms paminėti. Tai yra pirmasis bandymas lietuvių kalba pateikti 
apibendrintą šio svarbaus karo istorijos sintezę. Monografija parašyta remiantis įvairiakalbe moksline 
literatūra ir publikuotais šaltiniais, o jų pasirinkto tyrimo objekto atveju yra nepaprastai daug. Nepaisant to, 
kad apie atskirus karo epizodus ar asmenybes esama įvairios mokslinės literatūros, iki šiol yra buvę vos keli 
bandymai parašyti apibendrintą viso Didžiojo Šiaurės karo istorinį naratyvą. Iš tikrųjų istorikai netgi 
nesutaria, ar reikia šį karą vadinti „didžiuoju“. Taip yra todėl, kad Didysis Šiaurės karas buvo be galo 
sudėtingas, kupinas karinių įvykių bei diplomatinių intrigų ir truko dvidešimt vienerius metus, tačiau vienais 
karo metais, tarkim, 1709-aisiais, karinių veiksmų būta itin daug, o kitais, pavyzdžiui 1717-aisiais, jie beveik 
nevyko. 
Knygą „Didysis Šiaurės karas 1700–1721. Karas, pakeitęs moderniąją Europą“ sudaro prologas ir dvylika 
skyrių. Darbo struktūra suformuota chronologiniu principu, išskyrus pirmąjį skyrių, kuriame glaustai 
pristatomi XVI–XVII.a. įvykę kariniai pokyčiai bei karybos reikšmė to meto valstybėms ir visuomenėms. 
Vis dėlto kituose knygos skyriuose kariniai veiksmai atsiduria antrame plane. Juos stengtasi parodyti 
politinių, socialinių ir diplomatinių pokyčių Baltijos jūros regiono kontekste. Karo pasakojimas 
nepateikiamas vien lituanistiniu aspektu – vienodai dėmesio skiriama visoms karo dalyvėms: Rusijai, 
Švedijai, Abiejų Tautų Respublikai bei Danijai-Norvegijai. Paskutiniajame skyriuje stengtasi atsakyti į 



klausimą – kaip karas ir jo eiga paveikė kare dalyvavusias valstybes, jų visuomenę ir raidą? Tekste derintas 
mokslinis ir mokslo populiarinamasis stilius. Tokia rašymo maniera pasirinkta siekiant, kad knyga būtų 
įdomi ne tik istorijos specialistams, bet ir plačiajai visuomenei. 
 
 
 
 
 
Tim Ferriss 
Titanų įrankiai. Milijardierių, ekspertų, pasaulinio lygio žvaigždžių įpročiai ir 
produktyvumo paslaptys 
 

 
 
Kaip kultinio romano „Alchemikas“ autorius Paulo Coelho nepristinga kūrybiškumo? Kokie psichologiniai 
ginklai padėjo veiksmo filmų žvaigždei Arnoldui Schwazenegeriui susikrauti milijonus dar iki jo filmams 
susilaukiant sėkmės? Daugiau nei 200 pašnekovų savo internetinėje laidoje kalbinęs Tim Ferris jų istorijas 
sudėjo į knygą „Titanų įrankiai“, kurioje skaitytojas susipažins su sėkmingiausių pasaulio žmonių 
gyvenimo būdu ir įpročiais. 
Knygos autorius internetinėje laidoje kalbino įvairiausius svečius. Su juo pasidalinti savo gyvenimo 
paslaptimis sutiko ir aukščiausio kalibro garsenybės, tokios kaip Schwarzenegeris ar Jamie Foxxas, ir 
tituluočiausi atletai, ir prestižinių JAV pajėgų kariai, ir paslaptingieji juodojoje rinkoje veikiantys 
biochemikai. 
Kalbėdamasis su „titanais“, Tim Ferris stengiasi užduoti tokius klausimus, kurie padėtų geriau suprasti 
sėkmingų žmonių gyvenimo stilių. Ką jie veikia pirmą valandą pabudę? Kokias knygas dovanoja kitiems 
žmonės ir kodėl? Ką jie veikia nuėję į treniruoklių salę? Atsakymai į šiuos klausimus koncentruotai pateikti 
knygoje „Titanų įrankiai“. Tim Ferris visus sėkmingus įpročius sistemiškai sudėlioja į patrauklų pasakojimą 
– tai tarsi mokslinis veikalas apie tai, kokie ritualai, įpročiai ir savybės daro žmogų sėkmingą. 
Knygos autorius – ne vieno kultinio bestselerio autorius Tim Ferris. Kai kas jį vadina „inovatyviausiu 
verslo žmogumi“, o Forbes į jį įtraukia į žinomiausių ir įtakingiausių veikėjų sąrašus. Verslo konsultantas, 
knygų ir televizijos laidų autorius pradėjo investuodamas, o netrukus jau patarinėjo tokiems vardams kaip 
Facebook, Uber ar Alibaba. Jo internetinę laidą stebi per 100 milijonų žmonių visame pasaulyje. 



Pasikalbėjęs su dviem šimtais asmenų, jis ryžosi pritaikyti gerąsias praktikas savo gyvenime ir įsitikinti, ar 
jos didina pajamas, atsparumą stresui ir laimės pojūtį. Bandymų ir klaidų metodu jis išgrynino pačius 
geriausius įpročius ir pasiteisinusias taktikas. Jas patalpino į šią dienoraštį primenančią knygą. Dabar pats 
laikas ją atsiversti tiems, kurie nori gyventi veržliau ir tapti atsparūs negandoms. 
 
„Knygynuose netrūksta interviu knygų. Manoji – kitokia, nes aš savęs nelaikau interviu imančiu žmogumi. 
Aš save laikau eksperimentuotoju. Jei ko nors negaliu patikrinti arba atkartoti rezultatų sujukusioje 
kasdienybėje, manęs tai nedomina. Viską, apie ką rašau čia, patikrinau, ištyriau ir vienaip ar kitaip 
pritaikiau praktikoje. Begalę aprašomų taktikų ir filosofijų panaudojau svarbiose derybose, rizikingoje 
aplinkoje ar stambaus masto verslo sandėriuose. Tos pamokos man sukrovė milijonus dolerių ir sutaupė 
metų metus bergždžių pastangų bei nusivylimo. Jos veikia tada, kai labiausiai reikia“, – pasakoja knygos 
autorius, kviesdamas išdrįsti mokytis iš įtakingiausių pasaulio asmenybių. 
 
 
 
 
 
Tina Turner 
Mano meilės istorija 
 

 
 
Tina Turner - jau daug metų scenoje viešpataujanti rokenrolo karalienė ir gyvoji legenda - atskleidžia tikrąją 
tiesą apie savo svaiginamą karjerą ir sudėtingą asmeninį gyvenimą šioje stulbinančioje ir prikaustančioje 
dėmesį autobiografinėje knygoje. 
 
„Mano meilės istorija“ - įspūdinga ir įkvepianti istorija moters, išdrįsusios įveikti visas jos kelyje 
pasitaikiusias kliūtis. Ši puikiai parašyta autobiografija, empatiškai atskleidžianti puokštę visiems žinomų 
Tinos savybių stiprybę, energiją, drąsą ir dvasingumą, yra tokia pat pavergianti ir jaudinanti, kaip ir bet kuris 
iš garsiausių dainininkės hitų. 
Du šimtai milijonų parduotų muzikos įrašų. Dvylika Grammy apdovanojimų. Tik viena Tina Turner. 



Tina atvirai išdėsto savo asmeninio gyvenimo istoriją - nuo Tenesio valstijos Natbušo miestelyje praleistos 
vaikystės, dirbant su Ike‘u Turneriu pasiektos šlovės ir nepaprastos devintajame dešimtmetyje ir vėliau 
lydėjusios sėkmės, nuo tamsiausių iki pačių laimingiausių akimirkų bei eilinės kasdienybės. 
 
Tina Turner (tikrasis vardas Anna Mae Bullock) yra dainininkė ir aktorė, kurios karjera tęsiasi jaudaugiau 
nei šešiasdešimt metų. Muzikinę karjerą ji pradėjo dirbdama su buvusiuvyru Ike’u Turneriu, kaip dueto „Ike 
and Tina Turner Revue“ narė. Sėkmę lydėjodaugybė hitų, tarp jų „River Deep – Mountain High“ ir „Proud 
Mary“. Su Ike’u Tinaišsiskyrė 1978-aisiais ir nuo tada nuo nulio pradėjo savo solinę karjerą. Jiišleido daug 
hitų, tarp jų 1984-ųjų solinį albumą „Private Dancer“. TinaTurner, viena populiariausių visų laikų atlikėjų, 
yra pardavusi 200 milijonųįrašų. Ji yra laimėjusi daug apdovanojimų, tarp jų dvylika „Grammy“ statulėlių,o 
į jos koncertus parduota daugiau bilietų nei į bet kurio kito solo atlikėjo. Dabar ji su savo vyru Erwinu 
Bachu gyvena Ciuriche, Šveicarijoje. 
 
„Mano gyvenime buvo daug nutikimų, apie kuriuos jums galbūt norisi paklausti: „Kaip tu iš to išsikapstei?“ 
Esu dariusi tai, kas pavojinga, kiti irgi yra man padarę pavojingų dalykų, bet pačią paskutinę akimirką tarsi 
kažkas pasakydavo, kada reikia bėgti, kaip išgyventi. Tai įvykdavo visada, nesvarbu, kokioje situacijoje 
būdavau atsidūrusi. Nutariau, kad, matyt, man lemta gyventi. Galbūt esu čia dėl konkrečios priežasties, ir ta 
priežastis – pasidalyti savo istorija su jumis.“ 
Tina Turner 
 
„Bet ar žinote, ką atsakau tiems, kurie paklausia: „Ką daryti, kai viskas tavo nenaudai?“ Štai koks mano 
atsakymas: „Turite judėti pirmyn. Nesustoti, kad ir kas būtų. Jei gaunate per vieną žandą, atsukite kitą. O 
skausmas? Nevalia galvoti, ką jums kas nors daro dabar ar darė praeityje. Tiesiog privalote judėti pirmyn.“ 
Tina Turner 
 
 
 
 
 
Viktorija Daujotė 
Žemaitīnā. Žemaitynai 
 



 
 
„Žemaitīnā. Žemaitynai“ - tai literatūrologės prof. Viktorijos Daujotytės Pakerienės (slap. Daujotė) 
eiliuotų tekstų, parašytų autorės gimtąją žemaičių (varniškių) patarme, greta pateikiant bendrine lietuvių 
kalba, sutelktinė (rinktinė). 
Knygos „Žemaitīnā. Žemaitynai“ autorė rašo: „jei žvalgais nuo Šatrijos, Sprūdės ar Girgždūtės, / kiek daug 
tos žemės, vandenų, debesynų, / kiek miškų – eglynų, alksnynų, sodybų, kelių, / kaip ir nieko po vieną, 
viskas išvien; / tai žemaitynai [...]“. 
Knygą sudaro autorės eiliuoti tekstai, paskelbti šiose Regionų kultūrinių iniciatyvų centro išleistose knygose 
„Balsā ūkūs’ / Balsai ūkuose“ (2010), „Gīvenu vīna / Gyvenu viena“ (2012), „Tatā pariejau / Tai parėjau“ 
(2015), „Žīmėni vuobelie / Žieminė obelis“ (2016). 
Spausdinama ir naujausia (2020-aisiais sukurta) knyga – „Numėškis / Namiškis“. Sutelktinę knygą užbaigia 
literatūrologės prof. Brigitos Speičytės straipsnis „Eilės, virstančios sėklomis“. Spausdinama ir rašytojos 
Vandos Juknaitės esė „Mintys, perskaičius „Žieminę obelį“. 
„Žemaitīnā. Žemaitynai“ - tai unikalus, solidus ir brandus žemaičių grožinės literatūros kūrinys, kuris, 
leidėjų nuomone, tikra dovana tiems, kas domisi žemaičių grožine literatūra, mokosi ir kitus moko rašyti 
žemaitiškai, kas dirba mokyklose su vaikais, organizuoja kultūrinius renginius, populiarina žemaičių kultūrą. 

 
 
 
 
Chiara Piroddi 
Vaikų emocijos 
 



 
 
„Vaikų emocijos“ - tai pirmoji leidyklos „Nieko rimto“ knyga tėveliams! 
 
Suprasti emocijų kalbą gali būti nelengva užduotis. Norėdami pasiekti harmoniją su savo vaikais, pirmiausia 
turime atkreipti dėmesį į savo pačių emocijas, išmokti jas kontroliuoti ir valdyti – tik tuomet galėsime 
tinkamai reaguoti į nekontroliuojamas vaiko emocijas. 
Ši montesorinio metodo principais paremta knyga suaugusiesiems suteikia naudingų patarimų, padėsiančių 
valdyti savo pačių emocijas. Padėdama vystyti kritišką požiūrį į save, knyga įkvepia suaugusįjį tapti sektinu 
pavyzdžiu ir užtikrintai padėti vaikui keliauti po emocijų pasaulį. 
 
Kuo ši knyga naudinga: 
- Išmoksite pažinti ir valdyti savo ir vaikų emocijas 
- Surasite daug praktinių užsiėmimų, kurie žaidimo forma padės lavinti vaikus 
- Įvairūs užsiėmimai padės pojūčiams suteikti formą ir prasmę 
- Užmegsite tvirtesnį ryšį su vaiku 
 
Be kelių teorinių paaiškinimų, knyga yra praktinis vadovas, kurį galima naudoti kasdieniame gyvenime 
norint aptarti emociją paprasčiausiai žaidžiant su vaiku. Knygoje pateikti praktiniai užsiėmimai ir priemonės 
lavina vaiko sensomotorinius įgūdžius, padeda jam suvokti pagrindines emocinių išraiškų savybes ir 
suvaldyti sunkiausius emocijų proveržius. Žaisdamas ir darbuodamasis rankomis, vaikas galės keistiems 
jaučiamiems pojūčiams suteikti formą ir prasmę – taip smagiu ir natūraliu būdu jis be vargo įvaldys emocijų 
pasaulį. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adam Kay 



Žmogaus anatomija 
 

	

AR KADA NORS PAGALVOJI, KAIP VEIKIA TAVO KŪNAS? 
 
Žmogaus kūnas yra nepaprastas, žavingas ir... na, gana keistas. Tavo keistas. Mano keistas. Tavo 
matematikos mokytojo – dar keistesnis. Ši knyga pasakoja, kas dedasi tavo kūne, ir atsako net į tokius 
klausimus, kuriuos išgirdę tėvai ir mokytojai tuoj pat nukreipia kalbą (nes patys tikriausiai atsakymų 
nežino): 
AR GALIMA VALGYTI BUBULIUS? 
KIEK LAIKO GYVENIME PRALEISI SĖDĖDAMAS TUALETE? 
KODĖL MŪSŲ BLAKSTIENOSE GYVENA BJAURŪS PADARAI? 
 
Tad atsisėsk, atsipalaiduok, užsimauk gumines pirštines, ir aš tave nusivesiu į kakų ir vėmalų pilną išvyką 
po tavo vidurius. Pažinti žmogaus kūną dar niekada nebuvo taip smagu ir įdomu! 
 
Sveiki paėmę 
KĖJAUS ANATOMIJĄ* 
* Įmantrus žodis tavo kūnui apibūdinti. Matai, jau šio to išmokai. 
 
„Žmogaus anatomija. Išsamus (ir pasibjaurėtinas) vadovas po žmogaus kūną“ - LABAI LINKSMA 
PIRMA POPULIARAUS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS NEGROŽINĖS LITERATŪROS AUTORIAUS IR 
BUVUSIO GYDYTOJO KNYGA VAIKAMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petra Texlova ir Tomas Tuma 



25 žymių žmonių vaikystė 
 

 
 
Vaikams nuo 6 m. 
 
Kaip manai, ar atspėsi, apie kokias garsias asmenybes čia kalbama, pagal užuominas iš jų vaikystės? Jei taip, 
atsiversk šią knygelę ir pabandyk! 
Net 25 pasaulio valdovai, išradėjai, mokslininkai, menininkai ir kiti pasaulio istorijai nusipelnę žmonės tau 
papasakos apie savo vaikystę. Koks gyvenimas buvo jų laikais, su kuo jie mėgo žaisti, kuo domėjosi. Bet 
savo vardų neatskleis! Turėsi juos atspėti pats iš pateiktų užuominų. 
Paskui galėsi pasižiūrėti po atvartu, ar pataikei, ir pasitikrinti savo žinias apie tai, dėl ko visi šie žmonės 
išgarsėjo. 
 
„25 žymių žmonių vaikystė“: 
• ugdo smalsumą; 
• plečia žinias ir pasaulio suvokimą; 
• skatina domėtis pasaulio istorija ir daug pasiekusiais žmonėmis; 
• skatina nebijoti išsiskirti ir siekti savo tikslų, lavinti savo talentus. 
Knygoje pateikiama nesudėtingų eksperimentų ir smagių žaidimų, kuriuos galima išbandyti patiems. 
 
 
 
 
Thomas Taylor 
Gargantė 
	



	

– Herbertai Apelsine, nekamantinėk, ką pamečiau, – pasigirdo vyro balsas. Atrodė, kad kiekvienas žodis iš 
jo pareikalauja baisinių pastangų. – Paklausk, ką radau. 
Vėl trenkė žaibas ir viešbučio šviesos užgeso. 
 
Virš Jūros Mėlio pamažu tvenkiasi debesys ir kyla vėjas. Miestelio žvejai kalba, kad laukia siaubinga audra, 
kurią sukels milžiniška jūrų pabaisa. Anot pasakojimų, pabudo Gargantė – šiurpi senovinė būtybė, iki šiol 
miegojusi pajūrio olose. Jūros Mėlio gyventojų laukia galas, jei pabaisa negaus to, ko ieško... 
O ko ji ieško? Kalbama apie kažkokį iš jos olos pagrobtą lobį... Hm. Lyg tyčia „Didžiojo Nautilo“ viešbučio 
radinių valdytojas Herbertas Apelsinas ką tik gavo labai keistą senovinį daiktą, kurio trokšta beveik visi 
miestelio gyventojai. Ar tai galėtų būti TAS lobis? O jeigu taip – tai KAS jį pavogė iš Gargantės olos? 
Miestelyje, pilname paslapčių, įtarti galima kiekvieną! 
 
Kuo ši knyga naudinga: 
- Turtėja vaizduotė, žodynas ir iškalba 
- Ugdoma empatija, gebėjimas atpažinti ir suprasti jausmus 
- Knyga skatina mąstyti, analizuoti ir diskutuoti 
- Skaitant knygas apie bendraamžius, suteikiama galimybė per kito paauglio patirtis daugiau suprasti apie 
gyvenimą, aplinkinius bei save patį, kartu išgyventi sudėtingas situacijas, pamatyti, kaip kiti žmonės 
sprendžia problemas, pasvarstyti, kaip būtų galima pačiam jų išvengti 
- Knygos veikėjų pavyzdys rodo, kaip kūrybingai spręsti iškylančias problemas, skatina ryžtingumą ir 
gebėjimą siekti užsibrėžto tikslo 
- Skaitant įtraukiančias ir talentingai parašytas istorijas, skatinamas domėjimasis knygomis 
 
Jūros Mėlis – mažas ir jaukus pajūrio miestelis, tačiau tai nėra paprastas kurortas. Iš tiesų jį gaubia legendos 
ir paslaptys, kurias pasiryžta išsiaiškinti du vaikai – prieš dvylika metų dingusių tėvų ieškanti Violeta bei 
viešbučio radinių biuro prižiūrėtojas Herbertas. Šįkart nuotykių ieškotojų dėmesį patraukė jūreivių legenda 
apie Gargantę – milžinišką audrą, grasinančią sugriauti miestelį. Įtraukiantis nuotykių pasakojimas patiks ne 
tik vidutinio mokyklinio amžiaus skaitytojams, bet ir visiems mįslingų istorijų gerbėjams. 
 
Thomas Tayloras – ne tik britų rašytojas, bet ir dailininkas, iliustravęs pirmąjį knygų apie Harį Poterį 
leidimą Jungtinėje Karalystėje. T. Tayloras nuo pat mažens žavėjosi vaiduokliais bei pabaisomis, tad 
užaugęs nusprendė rašyti paslaptingas istorijas vaikams. Knygą apie Gargantę bei kitus pasakojimus apie 
Jūros Mėlio legendas iliustravo amerikiečių dailininkas Tomas Boothas. Tai antroji „Jūros Mėlio legendų“ 



serijos knyga, tačiau kiekvienoje istorijoje – vis naujas įtraukiantis nuotykis, todėl jas galima skaityti ir ne iš 
eilės. Thomui Taylorui labai patiko rašyti apie bauginančias pajūrio miestelio paslaptis, tad galbūt ateityje 
sulauksime ir daugiau istorijų. 
 
 
 
Rowena House 
Žąsų keliu 
 

 
 
„Žąsų keliu“ - jaudinantis romanas apie nepamirštamą mergaitės kelionę per Prancūziją Pirmojo pasaulinio 
karo metais. 
Prancūzija, 1916-ieji. Keturiolikmetė Anželika Lakrua vartė šieną pievoje, kai paštininkas atnešė naujienas: 
jos tėtis žuvo kovos lauke. Mergina pažada sau, kad iki tol, kol mylimas brolis sugrįš iš karo, sugebės 
išlaikyti ūkį tokį, koks buvo prieš šiam išvykstant. 
„Nusprendžiau, kad tai bus tarsi stebuklingas burtažodis. Jei man pavyks sustabdyti laiką, jei niekas 
nepasikeis, tuomet galbūt ir brolis nepasikeis, o gyvenimas ir vėl prasidės iš naujo, lyg nieko ir nebūtų 
nutikę“, – galvoja Anželika. 
Tačiau ūkį viena po kitos užklumpa vis didesnės negandos. Mėgindama apsaugoti šeimos turtą, Anželika 
leidžiasi į kelionę per Prancūziją kartu su pulkeliu puikiųjų brolio Tulūzos žąsų... 
 
Anglų korespondentė Rowena House, rašydama šią istoriją, nuodugniai išnagrinėjo Pirmojo pasaulinio karo 
laikotarpio archyvus, dokumentus, faktus bei rėmėsi savo kaip karo lauko žurnalistės patirtimi, siekdama 
kuo tiksliau perteikti to meto įvykius, žmonių išgyvenimus ir patirtis. 
Visgi šis pasakojimas nėra vien tik apie karą. Knygoje kalbama apie šeimą, draugystę, meilę, vertybes, 
asmenybės augimą, gebėjimą atsilaikyti, priimti tinkamus sprendimus. Autorė kuria stiprius, tikroviškus 
personažus, meistriškai atskleidžia jų išgyvenimus, patiriamus jausmus. 
Pagrindinė knygos herojė keturiolikmetė Anželika mums leidžia pamatyti karą ir jo baisybes iš jauno 
žmogaus perspektyvos. Ši tema išlieka aktuali visais laikais – juk karai vyksta nuolat, ir ne tik mūšio lauke. 



Autorei būdingas aiškus, skaidrus stilius, geras humoras. Rašoma paprasta, jaunam žmogui suprantama 
kalba, meistriškai kuriamas pasakojimas bei atidumas detalėms prikausto tiek paauglio, tiek suaugusio 
skaitytojo dėmesį. 
 
 
 
 
Honor Head 
Tavo geriausias Tu 
 

 
 
Vaikams nuo 9 metų. 
 
„Tavo geriausias Tu neprivalo būti turtingas, garsus,turėti madingiausius sportinius batelius ar daugiausia 
patiktukų socialiniuose tinkluose. Tavo geriausiasis Tu yra psichiškai ir fiziškai stiprus, laimingas ir 
supratingas kitiems.“ 
 
Tavo kūnas ima keistis, supranti ir jauti vis daugiau,susiduri su sudėtingomis emocijomis. O socialiniai 
tinklai, kuriais pradedi naudotis, ne tik džiugina ar leidžia atsipūsti, bet sukelia ir nemalonių išgyvenimų.Ši 
knyga padės tau geriau suprasti save ir patars, kaip elgtis susidūrus su stresu, įvairiomis baimėmis, kaip 
valdyti socialiniuose tinkluose praleidžiamą laiką ir kitų naudingų dalykų, kad augtum sveikas ir laimingas. 
Juk Tavo geriausias Tu – stiprus, laimingas ir supratingas kitiems. 
 
„Tavo geriausias Tu“: 
moko sveikos gyvensenos; 
supažindina kaip veikia kūnas; 
skatina džiaugtis gyvenimu ir labiau vertinti save; 
pateikia praktinių patarimų, kaip įveikti nerimą ir stresą; 
pataria, kaip atsakingai naudotis socialiniais tinklais ir juose praleisti mažiau laiko. 
 
„Be galo vertinga priemonė vaikams, mokytojams ir tėvams. Tekstas lengvai skaitomas ir labai 
informatyvus.“ 
lare Arnold, psichoterapeutė, dirbanti su meno terapija, Vaikų ir suaugusiųjų psichinės sveikatos tarnyba 



 
„Labai naudingas šaltinis.“ 
Ellie Proffitt, „Childnet International“, edukacijos vadovė 
 
„Suprantama ir pritaikyta vaikams. Daug naudingų patarimų.“ 
Diana M. Cant,konsultuojanti vaikų ir paauglių psichoterapeutė 

 
 
 
 
Carina Axelsson 
Slaptoji mados agentė. Nusikaltimas Paryžiuje 

 

 
 
Vaikams ir jaunimui nuo 10 metų. 
Šis nusikaltimas turi „glamūrišką“ atspalvį, o aš – tobulą priedangą, esu modelis! Aš – Akselė Anderson, 
stilingiausia mados pasaulio seklė! 
Nors jos kojos ir ilgos, o giminaičiai apsėsti mados, Akselė bodisi mados pasauliu ir gyvenime trokšta tik 
vieno – nagrinėti kriminalines bylas. Kai be žinios dingsta talentinga jauna dizainerė Belė La Liun, nieko 
nelaukusi Akselė pasinaudoja proga – apsimeta manekene ir išaiškina šį nusikaltimą! Dėl bylos ji padaro 
viską – pamėgtą džemperį ir džinsus pakeičia stilingais drabužėliais, leidžiasi kankinama blakstienų 
garbiniavimo prietaisais, klupinėja vaikščiodama su aukštakulniais. 
Padedama nuolat jos dėmesį blaškančio gražuolio Sebastijano, Akselė lenktyniauja su laiku, kad išnagrinėtų 
nusikaltimą, įvykdytą Paryžiaus mados savaitės metu... 
Carina Axelsson (g.1968) – amerikiečių rašytoja, iliustruotoja ir buvusi manekenė. Ji labai mėgsta 
detektyvines istorijas ir puikiai išmano mados pasaulį. Sujungusi šias dvi aistras, ji sukūrė nepaprastai 
smagią, nuotykių kupiną ir įtraukiančią knygų seriją „Slaptoji mados agentė“. 

 


