
Liu Cixin 
Mirties pabaiga 
 

 
 
Liu Cixin „Mirties pabaiga“ - romanų „Trijų kūnų problema“ ir „Tamsus miškas“ tęsinys. 
Nuo Pasaulio pabaigos mūšio praėjo pusė šimtmečio. Tamsaus miško atgrasymo sistema sulaikė ateivių 
planetą Trisoliarį nuo puolimo ir Žemė suklesti kaip niekada anksčiau. Vis dėlto gyvenimas taikos 
sąlygomis žmones užliūliuoja. 
Kosminių skrydžių technologijos inžinierė Čeng Sin iš XXI amžiaus nubunda naujaisiais laikais. Ji 
vienintelė prisimena seniai pamirštą Trisoliario krizės pradžią. Trapiai taikai tarp civilizacijų iškyla pavojus. 
Ar žmonijai pavyks išsiveržti į žvaigždes, ar teks žūti savo lopšyje? 
 
Liu Cixin (gim. 1963) – kinų mokslinės fantastikos autorius, pirmasis Azijoje laimėjęs Hugo premiją, 
devynis kartus įvertintas „Galaktikos“ premija, pelnęs XINGYUN apdovanojimą. „Mirties pabaiga“ – 
trilogijos „Žemės praeities atminimui“ trečia dalis. Anksčiau išleistos „Trijų kūnų problema“ (kitos knygos, 
2020) ir „Tamsus miškas“ (kitos knygos, 2020). 
 
 
 
  



Virginia Heath 
Netikėta meilės istorija 
 

 
 
Istorinis meilės romanas. 
 
Į nelaimę patekusi paveldėtoja ir gerą vardą praradęs grafas… 
 
Nuo pagrobėjų pasprukusi paveldėtoja Violeta Danston netikėtai patenka į Džeko Vorinerio, vienos 
skandalingiausių Anglijos šeimų nario, globą. Pagyvenusi su paslaptinguoju vyru jo dvare, Letė jau nebenori 
niekur bėgti. 
Jos globėjas – grafas, bet ekstravagantiškai gyvenęs tėvas jam paliko tik suterštą vardą. Džekas atsiribojo 
nuo aukštuomenės. Tačiau dieną ir naktį gundomas Letės jis ima galvoti apie tai, kas anksčiau atrodė 
neįmanoma – santuoką su aukštuomenės dama! 
 
 
  
 
  
  



Vita Vilimaitė, Lefebvre Delattre 
Kvėpuoti kitais 
 

 
 
Elenai Picard tikrai pasisekė – ji ištekėjusi, augina dukrą ir gyvena savo motinos svajonių šalyje 
Prancūzijoje. Bet jos čia niekas nelaukia. Ji bijo nepritapti, bijo nuvilti. Ji bijo būti atstumta ir vieniša. Ji bijo 
būti savimi ir prarasti save. Ir ji pasirenka gyventi kaimynės Selinos, auklės Silvi, senutės Albertinos, 
arogantiškosios Odilės, savo meilužio Polio istorijomis. Susipainiojusi tarp tikrovės ir sapnų, iliuzijų ir 
apsėdimų, ji tolsta. Tolsta nuo savęs, nuo savo vyro, nuo dukros. Nuo tikrovės. 
Spalvingoje šiuolaikinio Paryžiaus gyvenimo mozaikoje – svetimšalės Elenos istorija. Pasiklydusios moters 
istorija. 
 
Girdėti rytais žingsnius laiptinėje. Pajusti primestą, nekviestą kaltę. Susisiausti į chalatą, prisigėrusį 
nekenčiamo namų kvapo. Prisiminti motiną Iną. Baimė, gėda dėl sumautos karjeros, tuščių, tyla gąsdinančių 
dienų, būti tokia pažeidžiama, silpna. Priklausyti nuo vyro, nuo kito. Visą laiką stebėti. Būti, kvėpuoti kitais. 
 
Vita Vilimaitė Lefebvre Delattre jau daugiau kaip dvidešimt metų dirba žurnalistinį darbą. Ji buvo žurnalo 
„Cosmopolitan“ vyriausioji redaktorė, dirbo „Lietuvos ryto“ televizijoje, LNK, TV3, bendradarbiavo su 
žurnalais „TV antena“, „Kinas“, „Stilius“, „Ieva“, „Žmonės“, „Laima“, „Moteris“, rusų „Elle“. 
2015 metais pasirodė jos publicistinė knyga „Šešeri metai Saigone. Nepamirštamas gyvenimas 
Vietname“. „Kvėpuoti kitais“ pirmasis autorės romanas. Šiuo metu ji gyvena Paryžiuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aldona Tuur 
Kiltų nuoma 
 

 
 
JIE SUŠMĖŽUOJA TAVO GYVENIME, O TADA APSISUKA IR DINGSTA 
 
Ieva užsibūti Dandi neketino, bet štai jau kone metus dirba kiltų nuomoje šiame nedideliame Škotijos 
mieste. Matuodama vyrus ir pritaikydama jiems tradicinį kostiumą ji svajoja apie kitokį gyvenimą. Ieva vis 
dar nelaiko savęs emigrante, bet būsena, kad gyvena „tarp“ – skirtingų šalių, kultūrų, miestų, kalbų – 
stiprėja. 
Panašiai jaučiasi ir kiltų nuomos savininkė Anabelė, prieš pusantrų metų palaidojusi vyrą. Įsitikinusi, kad 
meilei jos kasdienybėje neliko vietos, moteris pati save nustebindama pajunta aistrą gerokai jaunesniam 
svetimšaliui. Trečioji pasakojimo veikėja Ana – jauna tatuiruočių salono administratorė. Ji turi vaikiną, 
darbą, bet nepailsdama ieško savęs, savo kelio, kurio pradžia merginai tampa šeimos drama. 
Trijų moterų gyvenimo keliai susitinka, o susitikę keičiasi. Kiti knygos veikėjai – spalvingi kiltų nuomos 
klientai, moterų, apie kurias pasakojama, vyrai lieka tarsi antrame plane. O pirmajame – moterų savasties, 
savumo ir svetimumo, atsitiktinumo ir lemties, meilės ir mirties temos. 
 
Aldona Tüür tekstus publikuoja nuo 1998-ųjų. Yra dirbusi žurnalų vaikams ir suaugusiesiems redaktore, 
laisvai samdoma autore įvairiuose žurnaluose, šiandien ji – komunikacijos specialistė, tinklaraštininkė. Nuo 
2014-ųjų dėsto kūrybinį rašymą Kauno technologijos universiteto studentams, veda kūrybinio rašymo 
seminarus plačiajai visuomenei. 
 
„Kiltų nuoma“ – debiutinis A. Tüür romanas. Jį rašyti autorė pradėjo dar besimokydama rašymo praktikos 
ir studijų magistrantūroje Dandi universitete (Škotija). 
 
 
 
 
 
 



Kristin Harmel 
Užmaršties saldumas 
 

 
„Užmaršties saldumas“ - romanas, įkvėptas tikrų istorinių įvykių. 
 
Žmones išskiria ne religija, o gėris ir blogis šioje žemėje. 
 
Trisdešimt šešerių Houpė jau nesistebi blogomis naujienomis. Jos motina mirė, vyras paliko ją dėl dvidešimt 
dvejų merginos, banko sąskaita beveik tuščia. Jau seniai atsisakiusi svajonės tapti teisininke, Houpė, 
auginanti nelengvo būdo paauglę dukterį, stengiasi išlaikyti žlungančią šeimos kepyklėlę. 
Houpės mylima močiutė, kilusi iš Prancūzijos, penkiasdešimt metų džiuginusi Menkių kyšulio gyventojus 
savo kepiniais, pamažu pasineria į Alzheimerio rūką. Tačiau proto prašviesėjimo akimirką ji supranta, kad 
jei nepapasakos Houpei apie praeitį, jos ilgai saugotos paslaptys pradings amžiams. Ji užsimena apie 
paslaptingus tragiškus įvykius Paryžiuje. Paskui surašo ant lapelio sąrašą pavardžių ir paprašo anūkės 
nuvykti į Prancūziją dėl paslapties, kurią saugojo septyniasdešimt metų. 
Houpė, vedama emocijų, eina per Paryžiaus kepyklas, kuriose susipynusios trijų religijų tradicijos, 
užkoduotos močiutės pasakose ir naminių kepinių skoniuose. Moteris iš gabaliukų dėlioja šeimos istoriją, 
sužino siaubingų dalykų apie Holokaustą, klausosi giminaičių liudijimų apie jų siekį išgyventi laikais, kai 
pasaulis išprotėjo. Išgirsta istoriją apie du mylimuosius, kuriuos išskyrė žiaurios aplinkybės. Jai telieka būti 
drąsiai ir tikėti, kad Dievą galima rasti visur, netgi pyragaityje. 
„Užmaršties saldumas“ – tai pasakojimas, įkvėptas tikros istorijos, apie religinių įsitikinimų nepaisančius 
žydų gelbėtojus. 
„Harmel meistriškai ir įtaigiai pasakoja apie kartų kovą už išlikimą. Knygoje pabarstyti kepinių receptai 
leidžia skaitytojams patiems geriau pajusti saldų Houpės kelionės skonį.“ 
Publishers Weekly 
Kristin Harmel yra populiari rašytoja, kurios knygos nuolat tampa „The New York Times“ bestseleriais. 
Jos romanai verčiami į daugybę kalbų ir parduodami visame pasaulyje. Lietuvių kalba išleistas jos 
romanas „Dingusių vardų knyga“. 
 
 
 
 
 
 
 



Diane Chamberlain 
Žalvario žiedas 
 

 
 
Klerė Hart-Matjas puikiai sprendžia kitų žmonių problemas. Kartu su vyru Džonu ji įkūrė prestižinį fondą, 
kurio tikslas – padėti reabilituotis žmonėms, patyrusiems nugaros smegenų traumas. Klerė rengia terapeutus, 
konsultuoja pacientus ir veda seminarus. Ji be galo užsiėmusi ir labai laiminga – savo gyvenimo nekeistų į 
jokį kitą. 
Vieną naktį, siaučiant pūgai, Klerė nesėkmingai bando užkirsti kelią tragedijai. 
Šis įvykis, iš pradžių tiesiog nedavęs jai ramybės, vėliau, regis, ima žadinti kažką, giliai tūnantį jos sieloje. 
Netrukus ją ima kankinti vos akimirką trunkančios nerimastingos vizijos – bauginantys vaizdiniai, kurie 
atrodo miglotai pažįstami, tačiau niekaip nepaaiškinami. 
Klerė palengva ima suprasti, kad šie vaizdiniai yra jos vaikystės prisiminimai – vaikystės, kurią ji visada 
laikė kone tobula. Viena jos dalis trokšta pamatyti, kur šie prisiminimai nuves, tačiau kita nori bėgti nuo jų 
kuo toliau. Suglumusi ir išsigandusi Klerė įsitraukia į sudėtingą ir skausmingą kovą tarp praeities ir 
dabarties, tarp vyro, norinčio jai padėti, ir sutuoktinio, kuris padėti negali, tarp baisių paslapčių ir gyvenimą 
keičiančios tiesos. Siekdama atskleisti tiesą ir su ja susitaikyti, Klerė sužino, kad praeitis, dabartis ir ateitis 
yra neišvengiamai ir nepamirštamai susipynusios. 
„Žalvario žiedas“ – tai jautrus, nuoširdus ir užburiantis romanas apie didelę netektį ir dar didesnę drąsą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sarah Winman 
Natiurmortas 
 

 
 
1944-ieji, Toskana. Pranašumą įgavusių Sąjungininkų bombos krinta ant ištuštėjusių kaimų, o jaunas britų 
kareivis Ulisas Temperis netikėtai atsiduria apleistos vilos vyno rūsyje. Ten jo laukia pažintis su pusamže 
menotyrininke Evelina Skiner, kuri atvyko į Italiją iš karo chaoso gelbėti dailės kūrinių. Lyg iš po 
užmaršties griuvėsių čia iškyla ir jos pačios jaunystės prisiminimai. 
Karo nuniokotoje, sutremptoje Italijoje Ulisas ir Evelina pajunta atradę giminingą sielą. Nuo čia prasideda 
įvykiai, turėsiantys įtakos net keturiasdešimčiai būsimų Uliso gyvenimo metų. 
Ulisas parkeliauja į Londoną, ten jo ir senų bičiulių gyvenimai sukasi aplink aludę „Šermuonėlis ir papūga“ 
bei margą jos publiką – vietinius girtuoklius ir ekscentriškas asmenybes. Vis dėlto širdyje jis parsiveža 
Italiją, o kai netikėtai gauna palikimą, kviečiantį grįžti ten, kur ši istorija prasidėjo, nebando lemties ir 
pargrįžta į kalvotąją Toskaną. 
Knygoje „Natiurmortas“ poetiškai, nepaprastai šiltai, jautriai ir su humoru piešiami nepamirštamų 
asmenybių, kurios susiburia į šeimą, portretai. Ši Sarah Winman knyga – odė meilei ir grožiui visomis jų 
formomis. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anne Enright 
Užžėlęs kelias 
 

 
 
„Užžėlęs kelias“ - tai romanas apie šeimą ir susiskaldymą, apie įtrūkius žmonių širdyse bei pastangas juos 
užpildyti. 
Romaną „Užžėlęs kelias“ The Guardian įtraukė į geriausių amžiaus knygų šimtuką, 2015-aisiais ji tapo 
geriausia Airijos metų knyga ir buvo įtraukta į Costa Novel apdovanojimų galutinį sąrašą, o 2016-aisiais 
nominuota Baileys Women‘s Prize for Fiction. 
„Užžėlęs kelias“ – tarptautiniu mastu pripažintos rašytojos Anne Enright romanas, kurio veiksmas vyksta 
mažame Airijos miestelyje Atlanto pakrantėje. Tai nepaprastai jaudinantis kūrinys apie žūtbūtines šeimos 
pastangas atgaivinti prarastą bendrumą, sukurti naujus, kitokius nei ligi šiol santykius. 
Rosalinos Madigan vaikai išvyksta iš Vakarų Airijos pradėti savarankiško gyvenimo, vargiai 
įsivaizduodami, kokia ateitis jų laukia Dubline, Niujorke ir Vakarų Afrikoje. Jų nepakartojama, tačiau 
sunkiai sukalbama motina artėjant senatvei paskelbia nutarusi parduoti namą ir padalinti gautas lėšas. 
Suaugę vaikai grįžta paskutinėms Kalėdoms namuose nujausdami, kad jų vaikystė ištrinama, o asmeninė 
istorija išparduodama. 
Šventė pamažu virsta gana skausminga komedija, bet galiausiai žūtbūtinės Rosalinos – moters, gerai nė 
neišmaniusios, kaip mylėti savo vaikus, – pastangos priverčia juos pajusti šeimos ryšių svarbą ir parodo 
kelią, kuriuo jie grįžta namo. 
Anne Enright gimė Dubline, ten gyvena ir dirba. Yra išleidusi tris apsakymų rinkinius, negrožinės 
literatūros knygą, šešis romanus. 2015 metais ji tapo pirmąja airių grožinės literatūros apdovanojimo 
laureate. 
 
 
 
 
 

 
 
 



Andrei Makine 
Mylima moteris 
 

 
 
Gonkūrų premijos laureato Andrei Makine romanas „Mylima moteris“ – meistriškas kūrinys, kuriame 
pinama XVIII amžiaus Europos ir šiuolaikinės Rusijos istorija bei personažų išgyvenimai ir patirtys. 
Pagrindinis veikėjas yra vokiečių kraujo turintis rusų kino kūrėjas Olegas Edmanas. Pirmoji knygos dalis 
vyksta Brežnevo eros pabaigoje. Edmanas užsidegęs sukurti filmą pagal Jekaterinos Didžiosios gyvenimą. 
Sovietinės valdžios kišimasis neleidžia plėtoti idėjų, tačiau nepaisydamas visko Olegas yra pasiryžęs 
išsiaiškinti, kokia buvo Jekaterina. 
Meilužiai, nuotykiai, žmogžudystės… Šiandien ši moteris apipinta mįslėmis, tačiau ar ją mylėjo bent vienas 
žmogus, kokia ji buvo iš tiesų? 
Antroji knygos dalis apima kiek vėlesnius laikus, kai Rusiją valdė Borisas Jelcinas. Olegą įdarbina buvęs 
draugas, vietinis oligarchas, kuris Jekaterinos gyvenimą nori paversti drąsiu serialu… Abu kartus Olegas 
galynėjasi su klausimais, koks buvo carienės gyvenimas ir kaip per meną galima pažinti ir pavaizduoti kitą 
žmogų. 
Andrei Makine knygoje apstu įdomių detalių ir idėjų, minčių apie istorijos raidą ir gebėjimą prisitaikyti prie 
vyraujančių galių. Autorius savo personažo akimis bando peržengti klišinį požiūrį į istorinės asmenybės 
gyvenimo faktus ir kuria carienės Jekaterinos ir moters Jekaterinos paveikslus. 
„Mylima moteris“ – dovana autoriaus gerbėjams ir visiems, ieškantiems kokybiškos prozos bei 
besidomintiems žymiomis asmenybėmis ir Europos istorija. 
 
Andreï Makine (g. 1957 m) – prancūzų rašytojas. Autorius gimė Sibire, o nuo 1988-ų metų gyvena ir kuria 
Prancūzijoje, kur atvyko kaip mokytojų mainų programos dalyvis. Jam buvo suteiktas politinis prieglobstis. 
Pradėjęs rašyti prancūzų kalba Andrei Makine turėjo įveikti leidėjų, nepasitikinčių ką tik atvykusiu 
tremtiniu, skepticizmą. Žymiausias rašytojo romanas – „Prancūziškas testamentas“. Autorius už šį kūrinį 
buvo apdovanotas prestižine Gonkūrų premija bei kitais literatūriniais prizais. 
 
 
 
 
 
 



Roy Jacobsen 
Rigelio akys 
 

 
 
„Rigelio akys“ – nepaprastos moters istorija, besivystanti pokario Norvegijos fone. Rašytojo Roy Jacobsen 
romanas yra knygų „Neregimieji“ ir „Balta jūra“ tęsinys. 
„Neregimieji“ supažindino skaitytojus su nuošalia Bariojų sala ir jos gyventojais. „Balta jūra“ – iš salos 
kilusios Ingridos istorija. „Rigelio akys“ tęsia pasakojimą apie tragedija pažymėtą šios moters likimą. 
Ilgas karas baigėsi ir Ingrida palieka salą. Ji keliauja ieškoti savo dukros tėvo. Rusų kareivis Aleksandras, 
išgyvenęs „Rigelio“ laivo katastrofą ir atsidūręs Ingridos glėbyje, dingo bandęs kirsti kalnus ir bėgti į 
Švediją. Ingrida seks jo pėdomis. Šiandien tamsios jos vaiko akys – vienintelis įrodymas, kad Aleksandras 
egzistavo. 
Keliaudama per šalį, kuri vis dar laižosi karo žaizdas, Ingrida susitiks su kolaborantais, partizanais, 
pabėgėliais, dezertyrais, vergais ir nusidėjėliais. Kiekvieną kartą ieškodama nakvynės Ingrida klausia apie 
rusą, kurio akys tokios pat, kaip jos dukros. Tolesnę kryptį nurodo gauti atsakymai. Ir dar nesibaigus 
kelionei, ji bus priversta savęs paklausti, ar gerai pažįsta vyrą, kurį bando surasti. 
Roy Jacobsen knyga „Rigelio akys“ – unikalus kelio romanas, kupinas ilgesio ir vilties. Tai subtilus ir 
jaudinantis dvidešimto amžiaus pirmos pusės Norvegijos epas. Lėtas siužetas, turtinga proza ir ypač stiprūs 
veikėjų charakteriai šį kūrinį daro išskirtiniu. 
Kiekvienas trilogijos romanas turi savo unikalią atmosferą ir atspirties tašką. „Neregimieji“ – istorija apie 
šeimą, praeitį ir artumą. „Baltoji jūra“ – apie didžiulę vienatvę ir kito žmogaus ilgesį. „Rigelio akys“ – 
nepaliaujamas bandymas išsilaisvinti iš Bariojų salos pančių, tik Ingrida žino, kad pabėgimo nėra, o 
grįžimas neišvengiamas. 
 
Roy Jacobsen – pirmasis norvegas, kurio knyga buvo įtraukta į prestižinės „Man Booker International“ 
premijos trumpąjį sąrašą. 
Roy Jacobsen – norvegų rašytojas. Pirmąją savo knygą jis išleido 1982-ais metais. Autorius parašė daugiau 
nei dešimt romanų, keletą trumposios prozos žanro kūrinių, taip pat knygą vaikams. Įvairiomis premijomis 
apdovanotuose kūriniuose rašytojas analizuoja žmonių santykius, nevengia gilių psichologinių pjūvių. 
 
 
 



 
Laurent Gounelle 
Intuicija 
 

 
 
Nauja bestselerių „Dievas visada keliauja incognito“, „Žmogus, kuris norėjo būti laimingas“, „Pažadu tau 
laisvę“ autoriaus knyga „Intuicija“ ieškantiems atsakymų ir trokštantiems pažinimo. Supindamas 
populiariąją psichologiją ir įtraukiantį siužetą su trilerio elementais Laurentʼas Gounelleʼis padeda 
atskleisti kiekviename iš mūsų glūdinčią jėgą ir atrasti kelią į laimingą gyvenimą. 
Jaunas niujorkietis Timotis Fišeris yra vidutinio pasisekimo sulaukiančių detektyvų rašytojas, laikantis save 
neįdomiu žmogumi, gyvenančiu banalų gyvenimą. Todėl dviejų FTB agentų pasirodymas prie namų 
slenksčio jam tarsi griaustinis iš giedro dangaus. Pasirodo, FTB vykdo slaptą projektą, kuriame dalyvauja 
stiprią intuiciją turintys žmonės. Vienas iš jų gali būti Timotis. 
Projekto vadovė Ana atskleidžia ilgai stebėjusi viešus jo interviu ir įžvelgusi neeilinę nuojautą. Jei rašytojas 
sutiktų tapti slaptos programos dalimi, jo gebėjimai galėtų padėti sulaikyti paslaptingą padegėją. 
Įsitraukęs į mirtiną žaidimą su ieškomiausiu šalies nusikaltėliu Timotis pradeda lenktynes su laiku, 
pasinaudodamas iki tol nepažinota vidine jėga, ir atranda, kad pasaulyje apstu dalykų, apie kuriuos jis nė 
nenutuokė. 
Socialinių mokslų, psichologijos, filosofijos ir asmeninio tobulėjimo entuziastas Laurentʼas Gounelleʼis yra 
tikra sensacija ne tik gimtojoje Prancūzijoje, bet ir daugybėje kitų šalių. Jo knygos, nagrinėjančios žmonijai 
aktualias problemas, išverstos į 27 kalbas ir yra mėgstamos milijonų skaitytojų visame pasaulyje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leila Slimani 
Kitų šalis 
 

 
 
Prestižinėmis premijos apdovanotos prancūzų autorės Leilos Slimani romanas „Kitų šalis. Karas, karas, 
karas“ pasižymi lėtu tempu, įdomiais, išbaigtais charakteriais ir sudėtingomis temomis. Knyga atskleidžia 
marokiečio ir prancūzės meilės ir šeimos istoriją, bandymą prigyti svetimame krašte, o taip pat pasakoja 
kolonijinio Maroko kelią link nepriklausomybės. 
1944 metai, Elzasas. Prancūzė Matilda įsimyli Aminą, marokietį karininką, Antrojo pasaulinio karo metu 
kovojusį už jos gimtąją šalį. Jie susituokia ir išvyksta į tolimą jo šeimos ūkį. Kol vyras bando įdirbti 
akmenuotą ir nedraugišką žemę, Matilda jaučiasi dusinama atšiauraus klimato. Ji tikėjosi pati stoti prie 
plantacijos vairo, tačiau ji sunkiai pritampa svetimoje šalyje. Poros meilė nuolat išbandoma. Matildai tenka 
kovoti su vienatve, neviltimi, skurdu ir įsigalėjusiu patriarchatu. 
Amitas tikėjosi, kad prancūzė žmona padės pagerinti socialinį statusą, tačiau kolonizatoriai jį vertina, kaip 
dar vieną vietinį „pavogusį“ jų moterį. Matilda ir Amitas jaučiasi susvetimėję krašte, kur kova dėl 
nepriklausomybės stiprėja ir tampa keblu nesirinkti kurios nors pusės. 
Leila Slimani romano „Kitų šalis. Karas, karas, karas“ skaitytojai stebi veikėjų ir jų santykių pokyčius. 
Matilda auga – nuo naivios jaunos moters iki subrendusios motinos. Keičiasi ir ryšys su vyru. Nuo pat 
pradžių akivaizdu, kad jie nėra suderinami dėl kultūrų, amžiaus ir kitų skirtumų, tačiau abu pamažu keičiasi 
su įgyta patirtimi ir įvykiais. 
Dešimt romano „Kitų šalis. Karas, karas, karas“ metų – kupini įtampos ir smurto, kuris auga dėl Maroko 
siekio atgauti nepriklausomybę. Matildos autonomijos troškimas lyg paralelė Maroko kovai už už savo 
laisvę. 
Kitų šalis – vieta, kurioje gyvena visi knygos veikėjai: tiek naujakuriai ir valstiečiai, tiek kariai ir kolonistai. 
Ir moterys, vyrų šalyje turinčios nuolat kovoti už savo emancipaciją. Leila Slimani kelia klausimus ar 
atšiauri vieta gali tapti sava, ar įmanoma kitų šalyje puoselėti meilę? 
Knyga „Kitų šalis. Karas, karas, karas“ – pirmoji trilogijos dalis, kurioje autorė pasakoja savo pačios šeimos 
istoriją. 
Leïla Slimani (1981) – prancūzų rašytoja, žurnalistė. Ji gimė Maroke, vėliau studijavo politikos mokslus ir 
žiniasklaidą Paryžiuje. 2016-tais metais pasirodęs romanas „Lopšinė“ buvo apdovanotas prestižine Gonkūrų 
premija ir išverstas į daugybę kalbų. Knyga „Kitų šalis“ 2020-tais metais įvertinta Didžiuoju Madam Figaro 
prizu. 
 
 
 
 



 
 
Ferdinand von Schirach 
Kava ir cigaretės 
 

 
 
[...] po visų šitų metų supratau, kad klausimas, ar žmogus geras, ar blogas, yra visiškai beprasmis. Žmogus 
gali būti visoks, jis gali sukurti „Figaro vedybas“, ištapyti Siksto koplyčią ar išrasti peniciliną. Arba jis gali 
sukelti karą, prievartauti ir žudyti. Ir tai vis tas pats žmogus: spindintis, netekęs vilties, palaužtas žmogus. 
 
„Kava ir cigaretės“ – pati asmeniškiausia ir, ko gero, subtiliausia F. von Schiracho knyga. Vos 48 skyriai, o 
juose telpa visas gyvenimo kaleidoskopas. Prisimindamas ryškiausius savo gyvenimo epizodus, sutiktus 
žmones, neeilines bylas ir pažerdamas neįtikėtinų paradoksų, rašytojas kelia klausimą: ką reiškia būti 
žmogumi? Atvirai pasakoja apie vaikystę ir jaunystę, apie tokius kūrėjus kaip Imrė Kertészas, Larsas 
Gustafssonas, Michaelis Hanekė, taip pat – apie senelį reichsgauleiterį Baldurą von Schirachą, nuteistą dėl 
nusikaltimų žmoniškumui. Gilindamasis į nusikaltimo ir kaltės, žmogaus prigimties, orumo klausimus, 
autorius verčia susimąstyti apie istorijos procesus ir teisingumą, kartais žiaurų, kartais trapų, o kartais tokį 
priklausomą nuo likimo užgaidų. Jis neteisia ir nepateikia atsakymų – palieka skaitytojui pačiam pasidaryti 
išvadas. 
Yra rašytojų, kuriems reikia romano perteikti idėjai, o F. von Schirachui užtenka vienos istorijos, kartais net 
vieno puslapio. Jo poetiška, lakoniška ir kartu tiek daug talpinanti proza užburia ir nepaleidžia, ilgam 
panardindama į apmąstymus, – ne veltui ši knyga lyginama su Stefano Zweigo „Vakarykščiu pasauliu“. 
 
Ferdinand von Schirach (Ferdinandas fon Širachas, g. 1964) – garsus vokiečių teisininkas ir dešimties 
knygų autorius. Po pirmojo apsakymų rinkinio (Verbrechen, 2009) kiekviena jo knyga sulaukia didžiulio 
atgarsio ne tik Vokietijoje, bet ir visame pasaulyje. Jo knygos išverstos į 35 kalbas, jis – vienas 
skaitomiausių, sėkmingiausių šių laikų vokiečių rašytojų. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Philip Kerr 
Beveidis nusikaltėlis 
 

 
 
„Nuostabiai novatorišku trilerių rašytoju“ laikomas Philipas Kerras kuria įtempto siužeto, intriguojančius, 
tamsius detektyvus. Šioje „Juodojo Berlyno“ („Berlin Noir“) trilogijos antrojoje knygoje vėl matome Bernį 
Giunterį, buvusį policininką, maniusį, kad ketvirtojo dešimtmečio Berlyno gatvėse regėjo jau viską, kol ima 
dirbti privačiu sekliu ir kiekviena byla, kurios imasi, vis giliau įtraukia į šiurpius nacių subkultūros ekscesus. 
Alpią 1938-ųjų vasarą Vokietijos žmonės su nerimu laukia Miuncheno konferencijos pabaigos ir spėlioja, ar 
Hitleris įtrauks Europą į dar vieną karą. Tuo tarpu privatus tyrėjas Bernis Giunteris imasi dviejų bylų, 
susijusių su šmeižtu. Pirmoji auka – turtinga našlė, antroji – pats Bernis. 
Demaskuota, kai nepagrįstai apkaltino virtine žiaurių žmogžudysčių niekuo dėtą žydą, Berlyno kriminalinė 
policija Kripo nusiteikusi sučiupti tikrąjį žudiką ir nepasibodi griebtis šmeižto prieš buvusį kolegą, kad tas 
įvykdytų šią užduotį. Laikinai paaukštintas į komisarus Bernis imasi aiškintis dvilypes paslaptis ir pradeda 
tyrimą, kuris atvers jam tamsiausias žmonijos gelmes... 
 
Šis bekompromisis istorinis detektyvas „Beveidis nusikaltėlis“ yra tamsiausias ir geriausias vadinamosios 
juodosios literatūros pavyzdys. 
Taip pat skaitykite Philipo Kerro istorinus detektyvus: „Kovo našlaitės“, „Bedvasis“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anna Johannsen 
Vyras Hogėje 
 

 
 
Seklumoje prie Hogės haligos randamas Klaso Rykerto lavonas surištomis rankomis ir kojomis – vyras 
neabejotinai buvo paskandintas. Skrodimas atskleidžia kai ką įdomaus: haligos gyventojo DNR prieš dešimt 
metų užregistruota policijos sistemoje tiriant sensacingą bylą, kurioje jis buvo įtariamas triguba 
žmogžudyste. 
Nors Lena Lorencen dabar galėtų mėgautis laimingu gyvenimu su mylimuoju Erku, ji būtinai nori imtis šio 
atvejo. Komisarė įsitikinusi, kad uždarame haligos pasaulėlyje didelei specialiajai komisijai nepavyks gauti 
svarbios informacijos. Apklaususi artimuosius ji turi greitai nuspręsti, kokia kryptimi tirti toliau: ar auka 
nužudyta dėl painių santykių Hogėje, ar dėl savo tamsios praeities žemyninėje dalyje? 
 
Anna Johannsen Anna Johannsen  gyvena Šiaurės Fryzijoje. Jai patinka regiono kraštovaizdis ir žmonės, o 
ypač – Šiaurės Fryzų salos, kuriose ir vyksta detektyvinių romanų serijos „Salų komisarė“ veiksmas. 
„Vyras Hogėje“ – ketvirtoji knyga vyriausiosios komisarės Lenos Lorencen gerbėjams. 
Kitos serijos „Salų komisarė“ knygos: „Lavonas paplūdimio krėsle“ (1 knyga), „Mergaitė pajūryje“ (2 
knyga), „Senoji ponia prie jūros“ (3 knyga). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Loreta Tamulaitienė 
Paraščių vaikai 
 

 
 
TIKROS ISTORIJOS APIE TUOS, KURIŲ NEREIKIA  
 
Loreta Tamulaitienė – Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktrė, trijų suaugusių vaikų mama. 
Anksčiau dirbo lietuvių kalbos, etikos mokytoja. Ne kartą skelbė straipsnius švietimo, kultūros temomis 
Lietuvos dienraščiuose, yra laimėjusi įvairių kūrybinio rašymo konkursų, tačiau, kaip teigia autorė, būtent 
karantino metas suteikė tokią prabangą – parašyti istoriją, į kurią sudėta tai, ką jai teko patirti dirbant Šiaulių 
jaunimo mokykloje. Knygos „Paraščių vaikai“ autorei puikiai pavyko sukurti autentišką turinį apie jaunimo 
mokyklos vaikus, jų gyvenimą, taip pat ir mokyklos vadovės, mokytojų patirtį, bendraujant su vaikais, ir 
tėvais, kurių veiksmai dažnai netelpa į jokius įprasto elgesio rėmus. 
Visas knygos „Paraščių vaikai“ istorijas jungia bendra erdvė – jaunimo mokykla, į kurią jie išstumiami – 
turbūt taip būtų tinkamiausia sakyti – dėl elgesio, mokymosi, socialinių ir šeiminių problemų. Kai kuriems 
vaikams tenka išgyventi tokių patirčių, kurios sunkiai būtų pakeliamos ir suaugusiam, gyvenimo patirties 
įgijusiam žmogui. 
Šiaulių jaunimo mokykla, gyvavusi du dešimtmečius, bus uždaryta 2022-aisiais, o visų tokių įstaigų 
Lietuvoje turėtų nelikti iki 2025 m. Taigi ši knyga – lyg duoklė toms įstaigoms, kuriose užgimusios istorijos 
nukeliaus užmarštin. Šios istorijos – išties unikalios, nepakartojamos, gebančios skaitytoją permąstyti savo 
požiūrį į skaudžius, tarytum nustumtus į paraštę gyvenimo reiškinius. Kai kurios istorijos primena Vandos 
Juknaitės aprašytas dramatiškas patirtis. 
Visi vardai, situacijos knygoje „Paraščių vaikai“ pakeistos, autentiški įvykiai apipinti kūrybine išmone. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Piia Leino 
Dangus 
 

 
 
Lietuje skendintis Helsinkis, 2058 metai. Po praūžusio pilietinio karo visuomenė susiskaldžiusi, o valdžią 
perėmusi nacionalistinė organizacija Šviesa. Šalies sienos uždarytos, susisiekimo su išoriniu pasauliu nėra, 
žmonės neturi jokių lūkesčių dėl ateities. Vis dėlto Šviesa siūlo senojo pasaulio pakaitalą – virtualią realybę 
Dangus. Ši įkandama tik pasiturintiems, be to, sukelia priklausomybę, visi kiti gyvena skurdo, priespaudos, 
melo ir manipuliacijų sąlygomis. Universiteto mokslininkas Akselis siekia ištirti apatijos pandemijos 
priežastis. Jis nustebintas bandomojo, itin slapto vaisto galios. Vieną dieną Danguje susipažinęs su Ina, 
Akselis įkalbina ją susitikti ir realybėje. Nuo tos akimirkos viskas pasikeičia... 
Europos Sąjungos literatūros premija apdovanotas romanas „Dangus“ kelia aktualius klimato kaitos, 
technologijų įtakos, visuomenės susiskaldymo ir nacionalizmo klausimus. 
 
Piia Leino (g. 1977 m.) – suomių rašytoja. Universitete įgijo socialinių mokslų magistro laipsnį, studijavo 
kūrybinį rašymą Kritikos akademijoje Helsinkyje. Beveik du dešimtmečius dirbo žurnaliste Suomijos 
naujienų agentūroje. Pirmasis romanas Bjaurioji kasininkė (Ruma kassa, 2016) humoristiškai nagrinėja 
televizijos realybės šou ir moterų patiriamą spaudimą. Antrasis romanas Dangus (Taivas, 2018) buvo 
apdovanotas Europos Sąjungos literatūros premija. 
Urtė Liepuoniūtė (g. 1991 m.) – vertėja, literatūros agentė. Vilniaus universitete studijavo lietuvių ir suomių 
filologiją. Helsinkio universitete įgijo suomių kalbos ir kultūros magistro laipsnį. Iš suomių kalbos išvertė 
tokių rašytojų kaip Siiri Enoranta, Elina Hirvonen, Selja Ahava, Sofi Oksanen, Laura Lindstedt, Timo K. 
Mukka, kūrybos. Grožiniai vertimai ne kartą įtraukti į geriausių verstinių knygų sąrašą. 2020 m. apdovanota 
IBBY (Lietuva) premija už geriausią knygos paaugliams vertimą. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nadia Ghulam, Javier Dieguez 
Pirmoji nakties žvaigždė 
 

 
 
„Pirmoji nakties žvaigždė“ - knyga, suteikianti balsą toms, kurios buvo nutildytos. 
„Pirmoji nakties žvaigždė“ – tai paieškų, šeimos paslapčių, neatsakytų klausimų kupina istorija, 
atskleidžianti, kokia našta tenka moterims nuo Vakarų nutolusiame pasaulyje, kaip narsiai jos įveikia 
sunkumus ir nenuleidžia rankų net užklupus didžiausioms negandoms. 
Nuotaikingas, atviras ir nuoširdus pasakojimas leis pažinti afganų visuomenės kasdienybę, jos narsių ir 
kovingų moterų gyvenimą bei jausmus, patirti nuotykių kartu su pagrindine veikėja afgane Nadia Golam, 
kurios skaudi istorija atskleidžiama anksčiau išleistoje knygoje „Mano turbano paslaptis“. Afganistane kilus 
pilietiniam karui, dar būdama aštuonmetė ji buvo sužalota ant namų nukritusios bombos, daugiau nei dešimt 
metų apsimetinėjo berniuku, kad išmaitintų ir apsaugotų savo šeimą, ir tik devyniolikos iš priespaudos 
paspruko į Barseloną. 
„Pirmojoje nakties žvaigždėje“ Nadia stengiasi surasti pusseserę Mersalę ir pagerbti velionės tetos 
atminimą. Atversdama šeimos moterų istorijos puslapius ji atranda savo šaknis ir iš naujo pasijunta 
moterimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Joanne Tompkins 
Tada pasirodei tu 
 

 
 
Ūkanotoje Vašingtono valstijos pakrantėje tik su šunimi gyvenantį vienišių Aizaką slegia sielvartas dėl 
neseniai mirusio paauglio sūnaus Danielio. Jo pašonėje įsikūrusi dirbanti vieniša motina Lorė bando 
susitaikyti su klaikiu sūnaus poelgiu. Kaimynus skiria vos menka sidabrinė giraitė, abu tėvai emociškai 
pakrikę ir užsisklendę savo netektyse. Tačiau tada pasirodo nepažįstama šešiolikmetė, kuri viską pakeičia, 
nutiesdama tiltą per prasivėrusią bedugnę. 
Iš pradžių Evandželinos pasirodymas atrodo lyg išganymas, bet akivaizdu, kad ir pati mergina kažką slepia. 
Kai į tikėjimą paniręs uolusis kvakeris Aizakas pats nebepajėgia susitvarkyti su atklydėle, ryšį su ja užmezga 
Lorė. Netrukus visiems trims veikėjams tenka išsiaiškinti, kas iš tiesų įvyko praeities sankirtose ir kaip tai 
gali nulemti bendrą ateitį. 
„Tada pasirodei tu“ varomoji jėga – paslaptingas nusikaltimas, tačiau knygoje kalbama ir apie netektį bei 
pyktį, o kartu ir apie gerumą bei viltį, drąsą ir atleidimą. Tai itin jaudinantis pasakojimas apie nepažįstamus 
žmones ir draugus, kurie ne tik padeda vienas kitam žengti į priekį po patirtos tragedijos, bet ir paskatina 
visai naujo tipo šeimos susikūrimą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mary Kubica 
Geresnė ji 
 

	

Seidė ir Vilas Foustai su sūnumis iš Čikagos persikrausto į tylią salelę prie Meino krantų. Čia visi vieni kitus 
pažįsta. O naujakuriai stebimi ypač akylai. 
Paskui Foustus velkasi ilgas Čikagoje likusių klaidų, nutylėjimų, nuoskaudų ir melagysčių šleifas. Meine 
pasitinka išbandymai: ne tik maištinga, motinos savižudybės sutraumuota paauglė, kurią Foustai privalo 
priimti į savo šeimą, bet ir nejaukus namas, persmelktas skausmu ir paslaptimis. 
Kaimynystėje randama negyva moteris. Žmogžudystė sujaukia mažytės salos ramybę, bet Seidę sukrečia 
labiausiai. Įtarių gyventojų akims sekant naujakurių šeimą, Seidė karštligiškai pasineria į kaimynų ir savo 
šeimos paslapčių narpliojimą. Ar mylinčių sutuoktinių įvaizdis – tik apgaulė? Kokias nuoskaudas slepia 
vaikai? Sutuoktinis? Ji pati? 
Sulig kiekvienu atsakytu klausimu tampa akivaizdu, kad tiesa iš Seidės gali atimti labai daug. Per daug. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
John le Carre 
Po priedanga 
 

 
 
John le Carré – šnipų romano žanro meistras, pats kadaise dirbęs slaptojoje tarnyboje. Šiandien jis 
populiarus autorius, kurio knygos leidžiamos visame pasaulyje. „Po priedanga“ – paskutinis autoriaus 
įtempto siužeto romanas, nagrinėjantis mūsų laikų realijas. 
„Po priedanga“ – šnipų romanas, kuriame neištraukiami ginklai. Tai šnipų romanas, vykstantis ne Antrojo 
pasaulinio ar Šaltojo karo laikais. Autorius John le Carré rašo apie šiuos laikus ir dabartyje vykstančias 
politines machinacijas. 
Pagrindinis veikėjas 47-erių Natas – patyręs šnipas. Jis ilgai dirbo Didžiosios Britanijos slaptojoje 
žvalgyboje. Po kelis dešimtmečius trukusių užduočių užsienyje jis pagaliau grįžo į Londoną. Pakanti Nato 
žmona Pru džiaugiasi, kad vyras pagaliau namuose. Bėda ta, kad tokio lygio agentui kvietimas grįžti namo 
dažniausiai reiškia ir karjeros pabaigą. 
Visgi, įtampai tarp Vakarų ir Rusijos didėjant, aplinkybės pasisuka netikėta linkme ir vadovybė skiria naują 
užduotį – vadovauti šnipų skyriui „Prieglobstis“. Politika niekada nebuvo stiprioji Nato pusė, tačiau jis 
sutinka imtis bet kokio darbo, kad tik išliktų tarnyboje ir atidėtų dilemą, ką su savo gyvenimu daryti toliau. 
Nato perimtas skyrius atrodo beviltiškas. Dėmesio verta atrodo tik jaunoji agentė Florencė. 
Laisvalaikiu Natas žaidžia badmintoną. Šis užsiėmimas visada buvo naudingas jo šnipo karjerai. Nuolatinis 
Nato partneris – Edas, jaunuolis nuolat reiškiantis nepasitenkinimą breksitu, burnojantis prieš Donaldą 
Trumpą ir besiskundžiantis savo beprasmiu darbu. Šio veikėjo lūpomis rašytojas John le Carré išsako 
visuotinę daugelio žmonių savijauta. Edas nenori tik egzistuoti, jis nori veikti ir taip nejučia įtraukia Natą, 
Florencę ir kitus veikėjus į pražūtingas pinkles. 
John le Carré (1931–2020) – buvęs žvalgybininkas. Tikrasis jo vardas David John Moore Cornwel. 
Dešimtmetį trukusią karjerą Didžiosios Britanijos žvalgyboje išmainęs į rašytojo duoną autorius sukūrė 
daugybę jau klasika pripažintų šnipų romanų. Daug John le Carré kūrinių buvo ekranizuota. Tarp 
populiariausių romanų, kuriuos pamėgo ir Lietuvos skaitytojai, yra knygos „Šnipas, kuris sugrįžo iš šalčio“, 
„Šnipų palikimas“, „Bastūnas, kareivis, siuvėjas, šnipas“ ir kitos. 
 
 



 
Dainius Sinkevičius 
Policijos dievai 
 

 
 
Kriminalinės publicistikos žanro autorius Dainius Sinkevičius savo pirmąją knyga „Pravieniškių mafija“ 
sudrebino visuomenę. „Policijos dievai“ – naujas tyrimas, kuris neabejotinai taps bestseleriu. 
„Policijos dievai“ patiks skaitytojams, kurie domisi tikrais žurnalistiniais tyrimais. Autoriaus surinkta 
informacija stulbina ne mažiau nei įmantraus siužeto trileris. Knygos veikėjai – realūs nusikalstamo pasaulio 
atstovai, bei korumpuoti policininkai, daugybę metų metų veikę taip įžūliai, kad iki šiol sunku patikėti 
nusikaltimų aprašymais. 
Įsivaizduokite kratą narkotikų prekeivių ar cigarečių kontrabandininkų buveinėje. Konfiskuoti įkalčiai 
patenka į policijos saugyklą. Visuomenė atsikvepia. Deja. Korumpuoti policininkai narkotikus ir kitas 
medžiagas vėl paleidžia į gatvės prekeivių rankas. Tai ne pasakojimas iš kriminalinio romano. Tai realūs 
įvykiai, nutikę visai šalia pat mūsų. 
Kriminalinės publicistikos knygos pavadinimas įvardina Šiaulių nusikalstamą grupuotę, į kurią buvo 
įsitraukę kriminalistai, kurie užuot saugoję visuomenę, patys užsiėmė itin nešvariais darbeliais. Jie 
pardavinėjo konfiskuotus narkotikus, šantažavo ir kurpė išgalvotas bylas prieš jiems nepalankius žmones. Be 
to šie „dievai“ turėjo itin gerą vardą tarp teisėjų ir prokurorų, o jų imituoti pasiekimai buvo garsiai 
nušviečiami žiniasklaidos. 
Dainiaus Sinkevičiaus tyrimas šokiruoja. Jis rašo apie įvykius, kurie primena laukinius 
devyniasdešimtuosius, tačiau visi jei nutiko neseniai. Policininkai, kurie turėtų ginti visuomenę, patys tapo 
nusikaltėliais ir sugriovė pasitikėjimą šia institucija. Ypač stulbina šių žmonių įžūlumas, nes jų poelgiai 
pranoko net didžiausiems nusikaltėliams būdingą elgesį. 
Dainius Sinkevičius atliko itin išsamų tyrimą ir knygoje dalijasi informacija, kuri nepateko į bylas bei 
viešumą. 
 
Dainius Sinkevičius – žurnalistas, rašantis kriminalinėmis temomis, už savo darbus apdovanotas įvairiomis 
premijomis, tarp jų ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. Taip pat jis buvo Europos 
Komisijos įvertintas kaip tolerantiškiausias žurnalistas mūsų šalyje. Dainius Sinkevičius išviešino ne vieną 
skandalą, susijusį su teisėsaugos institucijomis. 
 
 
 
 



 
David Stoop 
Kaip atleisti savo tėvams ir sau? 
 

 
 
„Mūsų savivokai labai didelę įtaką turi tėvai, todėl mūsų nuomonė apie juos neišvengiamai formuoja ir 
nuomonę apie save pačius. Jei nemylime savo tėvų, veikiausiai daugiau ar mažiau nemylime ir savęs. Tad 
jei žinome, kad reikia atleisti savo tėvams – o tai būtina suaugusiesiems, kilusiems iš disfunkcinių šeimų, –
turime žinoti, kad reikia atleisti ir sau. Atleidimas mums reikalingas, nes jis mus išlaisvina.“ 
Dr. Davidas Stoopas 
 
 
 
 
  



Aurelija Savickienė 
Misionierius. Antanas Saulaitis – žmogus, kuris visada šypsosi 
 

 
 
Tėvą Antaną Saulaitį būtų galima vadinti kunigu be sutanos: jis nepataikauja Bažnyčiai, nesmerkia tų, nuo 
kurių nusisuka kai kurie dvasininkai. Jis niekada nepameta savo tikėjimo kelio, net kai išbandymai, atrodo, 
ne žmogaus jėgoms. Tėvas Antanas žino, kokia sprangi pabėgėlio duona, kokia ta tikroji Amerika, kurioje 
doleriai ant medžių neauga. Kaip atrodo akistata su mirtimi, kai akimirksniu turi reaguoti ir išsigelbėti. 
Vieno žmogaus istorija – ne tik apie misijas Brazilijoje, o ir apie visą gyvenimą teiktas dovanas kiekvienam, 
nepaisant rasės, lyties, tautybės ir net tikėjimo. 
 
„Kai tapau apysenis, ėmiau stebėtis, kiek žmonių, įskaitant ir bendradarbius, dalyvauja konferencijose, 
suvažiavimuose, kongresuose, kelionėse, renginiuose, kursuose ir viso išgyvenimo nuotykį saugo savo 
širdyje. Dievo dovanos mums juk tam ir duotos, kad dalytumės gyvenimo patirtimi, nuomonėmis, viltimis. 
Kai prieš penkiasdešimt metų keliavau 78 valandas autobusu į Amazonės širdį, kasdien rašiau įspūdžius 
smulkiomis raidėmis užrašų knygelėje ir pasitaikius pašto skyriui tuos puslapius siunčiau savo tėveliams. 
Mama taisydavo kalbą, tėvelis perrašydavo mašinėle ir išsiųsdavo paštu „Draugo“ dienraščiui, taigi tą 
mėnesį perrašytos gyvos žinios, įspūdžiai ir mintys tapdavo dar viena knygos dalimi. 
Mintys, įvykiai, išgyvenimai, klausimai, mįslės – visa tai užrašoma su viltimi, kad bus naudinga ir įdomu 
Dievo ir žmonių akivaizdoje susidarant savą požiūrį į gyvenimą, ieškant šviesos, vilties ir paguodos.“ 
Kunigas Antanas Saulaitis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sylvie Simmons 
Tavo žmogus. Leonardo Coheno gyvenimas 
 

 
 
Iš litvakų dvasininkų šeimos kilęs dainų autorius ir atlikėjas Leonardas Cohenas pasaulio muzikos scenoje 
užima ypatingą vietą. Šioje Sylvie Simmons knygoje „Tavo žmogus. Leonardo Coheno 
gyvenimas“ jautriai ir įžvalgiai pasakojama apie žmogų, sukūrusį tokias įsimintinas dainas kaip „I’m Your 
Man“, „Hallelujah“, „Dance Me to the End of Love“ ir daug kitų nemarių baladžių. Muzikos pasaulio 
metraštininkė Sylvie Simmons tyrinėja ryškų Coheno gyvenimą ir bando įminti jo genialumo mįslę. Fridos 
Kahlo biografijos ir Patti Smith memuarų skaitytojus įkvėps šis muzikinės ikonos portretas. 
 
„Ši knyga, parašyta muzikinės žurnalistikos didmeistrės Sylvie Simmons, yra vienas geriausių būdų pažinti 
įstabaus kūrėjo istoriją. Perskaičius ją, prikimęs Coheno balsas ir dainas persmelkusi jo gyvenimo filosofija 
pasirodys dar artimesni.“ 
Ramūnas Zilnys, muzikos apžvalgininkas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aurelijus Noruševičius 
Ką papasakočiau Tėčiui 
 

 
 
Knygoje „Ką papasakočiau Tėčiui“ autoriaus Aurelijus Noruševičius aprašo, ką teko išgyventi jo 
artimiausiems žmonėms ir jam, per okupantų užgrobimą – trėmimus, žudynes, prievartavimus, plėšimus, 
pavertimą vergais, išdraskytas šeimas, nekaltųjų įkalinimą, melo, skundimų, išdavysčių skatinimą, skurdo, 
neteisybės įteisinimą ir t.t. 
 
 
 
 
 
Virginija Jasukaitytė 
Gyvenimas yra laimė 
 

 



 
AUTOBIOGRAFINĖS INTERPRETACIJOS 
 
Virginija Jasukaitytė gimė ir augo Pumpučiuose (Šiaulių raj.). 1977 m. baigė Vilniaus universiteto 
Filologijos fakultetą, kur studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1980 m. dirbo Lietuvos knygų rūmuose, 
vėliau – Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Knygos autorė – viena iš Lietuvos 
nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos rengėjų. 
 
„Gyvenimas yra laimė“ – tai literatūrinis V. Jasukaitytės debiutas. Pasaulis matomas vaiko, paauglės 
akimis, atskleidžiami šeimos, aplinkos veiksniai, formavę jos ir sesers, rašytojos signatarės Vidmantės 
Jasukaitytės, gyvenimo pasirinkimus, nuostatas. Per konkrečius šeimos gyvenimo epizodus išryškinamos 
bendros žmonių vertybės, turtingas kultūrinis ir dvasinis paveldas, pasaulio visumos samprata. 
 
 
 
 
 
 
Jesus Hernandez 
Neįtikėtinos Antrojo pasaulinio karo istorijos 
 

 
 
Keisčiausi karo, kuris sukrėtė visą pasaulį, faktai knygoje „Neįtikėtinos Antrojo pasaulinio karo istorijos“. 
 
Kol istorikai ir politikai narsto II Pasaulinio karo karines kompanijas, politines strategijas, karines pajėgas ir 
mūšius, istorijos paraštėse liko daug nepapasakotų dalykų. Jūsų rankose - išsami ir atšiauri istorine prasme 
knyga, kuri atskleidžia skaitytojui pribloškiančias šio kruvino konflikto istorijas ir neįprastus faktus, apie 
kuriuos dar niekas nerašė. 
 
Kaip kareiviai užsisakinėjo iš paties Dievo gerą orą mūšiui 
Kaip laivas „Bjaurusis ančiukas“ virto „Laisvės laivu“ 
Kodėl kareiviai gėrė sparnuotųjų raketų ir torpedų kurą 



Kaip pasigaminti ledų, atliekant misiją lėktuvu 
Kokia tikroji spagetti alla carbonara kilmė 
Kokia lemtis ištiko Musolinio ir Gėringo laivus 
Kokį įspūdį Hitleriui paliko Čaplino filmas Didysis diktatorius 
Kaip susijęs Eizenhaueris su Hitlerio greitkelių planais 
Kodėl Franklinas D. Ruzveltas važinėjo Alo Kaponės automobiliu 
Ir daugybė kitų nepaprastai įdomių karo istorijų! 
 
1966 m. Barselonoje gimęs Jesus Hernandezas yra istorikas ir žurnalistas, vienas didžiausių Antrojo 
pasaulinio karo žinovų, per trumpą laiko tarpą pardavęs daugiau knygų apie šį istorijos laikotarpį nei kuris 
kitas rašytojas. Hernandezas, kurį visuomet domino informacija apie II Pasaulinį karą, netgi įkūrė ta istorijos 
sritimi besidominčių grupę, kurios gerbėjai padėjo surinkti tiek daug unikalios to laikmečio medžiagos. 
 
Hernandezo knygose - įdomioji, negirdėtoji, intriguojanti istorijos pusė. Luiso Alfonso slapyvardžiu 
straipsnius pasirašinėjantis rašytojas yra baigęs lyginamosios istorijos ir informacijos mokslus, gyvena ir 
dirba Barselonoje. Be „Neįtikėtinų Antrojo pasaulinio karo istorijų“ yra išleidęs knygas „Operacija 
Valkirija“, „Viskas, ką jums reikia žinoti apie I Pasaulinį karą“, „Šiaurė prieš pietus: pilietinio karo istorija“ 
ir daugelį kitų. 
 


