Nora Roberts
Pabudimas

Noros Roberts „Pabudimas“ - nuotykių, magijos, sapnų ir
svajonių kelionė prasideda!
Kai Brina Keli buvo maža, tėtis jai pasakodavo nepaprastas istorijas apie stebuklingą kraštą. Dabar ji —
nerami, skolų slegiama jauna mokytoja, priversta dirbti nemėgstamą darbą. Tačiau vieną dieną netikėtai
Brina sužino šokiruojamą naujieną: ji turi investicinę sąskaitą, į kurią pinigus metų metus pervesdavo seniai
šeimą palikęs jos tėtis... Pasirodo, mamos akimis nevykėlė vidutinybė Brina Keli — milijonierė!
Tokie pinigai pakeistų bet kurio žmogaus gyvenimą, tačiau mergina net neįtaria, kad paišlaidavusi kelionei į
tėčio gimtinę Airiją atvers Pandoros skrynią, kupiną paslapčių, kokių net negalėjo įsivaizduoti. Čia jai
pamažu ims aiškėti, kodėl vis mato tą keistą vyrą sidabriniais plaukais, kodėl įsivaizduoja, kad jis mintimis
ją ragina: „Grįžk namo, Brina Šivona. Jau laikas.“ Kodėl sapnuoja fėjas ir drakonus ir kokia tikroji jos
lemtis.
Pro portalą Golvėjuje Brina patenka į Fėjų slėnį, čia pažįsta savo naująją senąją šeimą, sutinka atsidavusį,
ryžtingą ir nuožmų karį Kiganą ir galiausiai savo širdyje atranda drąsos, kuri ves per nepaprastą, pavojingą
naują gyvenimą...

Maria Turtschaninoff
Maresi. Raudonojo vienuolyno kronikos

Į Raudonąjį vienuolyną Maresi atvyksta trylikos, per bado žiemą. Apie šią paslaptingą vietą tebuvo girdėjusi
legendose. Pasaulyje, kuriame mergaitėms draudžiama mokytis, keliauti ir turėti savo nuomonę, sala, kurioje
laisvai gyvena vien moterys, skamba neįtikėtinai. Bet atsidūrusi čia, Maresi įsitikina, kad legendos
nemelavo. Ji saugi.
Tačiau vieną dieną į vienuolyną laivu atplaukia Jaja, susivėlusiais šviesiais plaukais, purvu apkepusiais
drabužiais ir randų išvagota nugara. Į šią salą mergina pabėgo nuo siaubingo pavojaus ir protu nesuvokiamo
žiaurumo. Jają nuskriaudę vyrai viską atiduos, kad tik ją surastų.
Raudonojo vienuolyno moterys ir merginos privalo pasitelkti savo galias ir senovės seserų žinias, kad
nugalėtų užpuolikus, trokštančius nušluoti vienuolyną nuo žemės paviršiaus. O Maresi teks stoti akistaton su
savo baisiausiomis, juodžiausiomis baimėmis. Tai pasakojimas apie draugystę ir išgyvenimą, magiją ir
stebuklus, grožį ir siaubą – „Maresi“ prikaustys ir kerės iki paskutinio puslapio.
Maria Turtschaninoff gimė 1977 metais, jau būdama penkerių pradėjo rašyti pasakas, o dabar yra sukūrusi
daugybę knygų apie magiškus pasaulius. Autorė pelnė Švedijos YLE literatūros premiją ir buvo dusyk
apdovanota „Svenska litteratursällskapet“ premija. 2017 metais rašytoja nominuota Astridos Lindgren
apdovanojimui ir „CILIP Carnegie“ medaliui. „Maresi“ – pirmoji „Raudonojo vienuolyno“ trilogijos
dalis. Serija išversta į daugiau nei 24 kalbas, o teises ekranizuoti kūrinį įsigijo „The Bureau“.

Sally Thorne
99 procentai mano

Kino filmu virtusio bestselerio „Nekenčiu tavęs!” autorė Sally Thorne dovanoja dar vieną humoru ir
seksualumu trykštančią romantišką istoriją „99 procentai mano“.
Susižavėjimas (dkt.) – stiprus ir dažnai trumpas susidomėjimas, neretai nepasiekiamu žmogumi.
Darsė Baret apkeliavo pasaulį ir susipažino su vyrais iš įvairiausių šalių, todėl gali kategoriškai pareikšti:
Tomui Valeskai niekas neprilygs. Ir tai ji žino nuo aštuonerių. Tiesa, jis turi vieną trūkumą – yra Darsės
brolio dvynio geriausias draugas. Kad ir kaip ši stengtųsi, Tomas lieka 99 procentais atsidavęs Džeimiui.
Kai dvyniai paveldi iš močiutės apgriuvusį namuką ir griežtus nurodymus suremontavus jį parduoti, Darsė
planuoja renovacijai vos prasidėjus sėdėti lėktuve kur nors virš vandenyno. Vis dėlto nespėja, nes savo
verandoje pamato pažįstamą veidą: atvyko namus renovuojantis Tomas. Atsivežė įrankius ir naujienas, kad
pirmą kartą per beveik dešimtmetį yra vienišas.
Netrukus jau laksto kibirkštys – ir visai ne dėl prastos elektros instaliacijos. Paaiškėja, kad vieno procento
Tomo širdies Darsei gali nebepakakti.
99 Tomo Valeskos procentai privalo priklausyti jai!

Peter Cameron
Kai ateina naktis

„Prieš akis iškyla Francas Kafka ir Stefanas Zweigas, vaizdavę šlovės netenkančią, save suryti pasirengusią
Vidurio Europą bei prigimtinį absurdą, kylantį gimus šioje (ar bet kurioje kitoje) vietoje.“
Ed Simon, The Millions
...Jie keliavo daugelį dienų – pirma lėktuvu, tada traukiniu ir keltu, o dabar ir vėl traukiniu, nes jų kelionės
tikslas buvo vieta pačiame pasaulio krašte, pačioje šiaurinės šalies šiaurėje...
Bevardė amerikiečių sutuoktinių pora atvyksta į nuošalų Europos miestą, tikėdamasi įsivaikinti ir taip
nutraukti ilgus metus santykiuose juntamas įtampas. Kelioms dienoms vyras su moterimi apsistoja
milžiniškame viešbutyje, alsuojančiame blėstančia praėjusių amžių šlove. Didžiulės menės, tušti
dešimtviečiai restorano stalai, vienišas barmenas, visą parą prie baro pilstantis vietinį gėrimą – apleisto
viešbučio erdvėje pora mėgins permąstyti savo ryšį ir pasiruošti lemtingam žingsniui.
Tačiau visai netrukus viešbučio koridoriuose ima dėtis keisti dalykai. Vestibiulyje rymantis verslininkas
primygtinai tvirtina pažįstąs amerikietį. Aplinkui ratus suka senyva, lokenos kailiniais vilkinti aktorė. Fone
pasirodo du paslaptingi liūdni japonai. Viešnagė, turėjusi atsakyti į poros klausimus, privers suabejoti ne tik
savo sprendimais, bet ir laiko bei tikrovės pojūčiu. Iš pasąmonės kylantys vaizdai ilgainiui ims įgauti vis
baugesnius pavidalus.
Peter Cameron (Piteris Kemeronas, g. 1959) – Niujorke gyvenantis ir kuriantis rašytojas, stiprus
šiuolaikinės amerikiečių literatūros balsas. „Kai ateina naktis“ – septintasis P. Camerono romanas ir
pirmoji lietuviškai pasirodanti jo knyga. Šiame romane rašytojas pina fantastikos, tikrovės ir grotesko
elementus, jis kritikų pelnytai lyginamas su Europos magiškojo realizmo pirmtakais.

Dirk Husemann
Ledo piratai

„Šis laivas pasirodo netikėtai kaip rūkas. Ir taip pat greitai dingsta. Jis – su drakono galva, o vietoj burių –
sparnai.“
Viduržemio jūra, 828 metai po Kristaus. Vikingas Alrikas ir jo komanda vadinami ledo piratais, mat gabena
ledą nuo Etnos ugnikalnio į miestus Adrijos jūros pakrantėje. Garsas apie Alriko ir jo vyrų šlovę sklinda
greičiau, negu vandenis skrodžia jų drakaras „Visunduras“. Apie ledo piratus sužino Venecijos dožas, kaip
tik ieškantis nutrūktgalvių, kuriems galėtų patikėti pavojingą užduotį – Aleksandrijoje pavogti ir atgabenti į
Veneciją šventojo Morkaus, vieno iš keturių evangelistų, palaikus. Drąsūs vikingai leidžiasi į rizikingą žygį.
Tačiau netrukus paaiškėja, kad pagrobti evangelisto palaikus daug sunkiau, nei turėti reikalų su Etnos
ugnikalniu.
Šis romanas tiesiog įsuka skaitytoją į nuotykių sūkurį, jame yra istorinių asmenybių, o šmaikščiai
perteikiami IX amžiaus kasdienio gyvenimo vaizdai nepaprastai gyvi ir intriguojantys.
„Husemannas – puikus pasakotojas. Kalba gyva, vaizdinga, daugybė įdomių detalių.“
Karin Schlott, populiaraus mokslo žurnalo „Bild der Wissenschaft“ redaktorė
Dirkas Husemannas (g. 1965) – rašantis mokslinėmis temomis žurnalistas ir archeologas, Miunsteryje
studijavo priešistorę ir senovės istoriją, klasikinę archeologiją ir etnologiją. Rašo straipsnius ir knygas, yra
parašęs apie seniausią pasaulyje miestą Sirijoje, apie Stounhendžą, vieną svarbiausių priešistorinių statinių
Europoje, pietinėje Anglijoje.

Gianrico Carofiglio
Trečia valanda ryto

Esama akimirkų, kai būtina kalbėti ir nemanyti, kad kai kas yra savaime suprantama. Taip pat esama
akimirkų, kai, priešingai, geriau netarti nė žodžio. Dvi labai paprastos taisyklės. Sudėtingiausia nuspręsti,
kada taikyti vieną, o kada – kitą.
Antonijui aštuoniolika. Ne vienus metus jis gyvena sirgdamas liga, parklupdančia jį netikėčiausiomis
akimirkomis. Pagaliau 1980-ųjų birželį atsiveria galimybė su ja atsisveikinti visiems laikams, tereikia
apsilankyti pas gydytoją Marselyje. Antonijų lydėti kelionėje pasisiūlo tėvas. Jis talentingas matematikas, po
skyrybų su Antonijaus motina menkai dalyvaujantis sūnaus gyvenime. Tačiau kelionės aplinkybėms
pasisukus netikėta linkme tėvui ir sūnui tenka praleisti dvi bemieges naktis įstabiame, purviname, drąsiame
ir įžūliame Marselyje. Trumpus, šaltus jų pokalbius svetimame mieste keičia nuotykiai, lydimi diskusijų apie
šeimą, poeziją, seksą, muziką, matematiką ir mirtį. Ir tėvas su sūnumi pagaliau pradeda iš tiesų pažinti
vienas kitą, nes per kartu praleidžiamas dvi paras atsiskleidžia viso jų gyvenimo tarpusavio santykių istorija.
Kavos sklidinos naktys, džiazas ir matematika: „Trečia valanda ryto“ – nepamirštamas pasakojimas apie
iliuzijas ir praeities klaidas, talentą ir bėgantį laiką, bet pirmiausia – apie meilę.
Gianrico Carofiglio (Džanrikas Karofiljas, g. 1961) – iš Bario kilęs italų rašytojas, eseistas. Ilgą laiką dirbo
prokuroru, teisėju, stengdamasis žaboti mafijos veiklą gimtinėje. Kaip rašytojas G. Carofiglio debiutavo
2002 m., nuo to laiko jo knygos sulaukia didžiulio susidomėjimo visame pasaulyje – jų parduota jau daugiau
nei 6 milijonai. Savo romanuose G. Carofiglio atskleidžia socialinę Pietų Italijos tikrovę, nagrinėja kartų
konflikto, atminties temas. „Trečia valanda ryto“ – pirmoji lietuvių skaitytojų pažintis su šiuo autoriumi.

Simon Stranger
Šviesos ir tamsos enciklopedija

Šiame ambicingame romane „Šviesos ir tamsos enciklopedija“ iš mažyčių fragmentų sudėliotas įspūdingas
viso šimtmečio paveikslas, apimantis ir gražiausius, ir skaudžiausius istorijos puslapius. „Šviesos ir tamsos
enciklopedija" sužavėjo ne tik Simono Strangerio tautiečius – Norvegijoje parduota virš 80 tūkstančių
knygos egzempliorių, ji pelnė ne vieną prestižinį apdovanojimą, bet ir kitų šalių skaitytojus – romanas jau
išverstas į 23 kalbas.
Kaip galėjo nutikti, kad tylus žemaūgis batsiuvio sūnus Henris Rinanas tapo kone labiausiai nekenčiamu
žmogumi Norvegijos istorijoje? Ir kodėl žydų šeima nusipirko namą, kurio sienos prisigėrusios Rinano
gaujos aukų aimanų ir kraujo?
Kelionė į praeitį prasideda rašytojo šeimai viešint Trondheime, sustojus prie atminimo akmens, skirto Hiršui
Komisarui. Jis, vienas pagrindinių pasakojimo herojų, yra Simono Strangerio žmonos prosenelis. Prieš karą
turėjo sėkmingą verslą, Trondheimo miesto centre prekiavo moteriškais drabužiais, tačiau prasidėjus karui
buvo įkalintas Falstado lageryje, o vėliau nužudytas. Lygiagrečiai su Hiršo Komisaro istorija rašytojas
pristato nacių parankinį Henrį Rinaną. Liūdnai pagarsėjusioje Rinano viloje Trondheime buvo kankinami ir
žudomi belaisviai, įtariami rėmę Norvegijos pasipriešinimo pajėgas.
Sužinojęs, kad žmonos seneliai gyveno buvusioje nacių kolaboranto būstinėje, rašytojas ima tyrinėti dvi
vieno namo siejamas istorijas – Komisarų šeimos ir Henrio Rinano.
Iš romano pavadinimo galima nuspėti, kad jo skyriai sudėlioti pagal abėcėlę nuo A iki Ž. Kiekvieno skyriaus
pagrindinė tema ar motyvas pristatomi žodžiais arba sąvokomis, kurie prasideda tam tikra raide. Vertėjai tai
suteikė papildomų iššūkių, nes dalį teksto teko laisvai interpretuoti ar perkurti, siekiant išlaikyti kūrinio
formą.
„Versdama šį romaną šypsojausi ir verkiau, pykau ir atleidau, gailėjau ir smerkiau. Jo autorius sugebėjo be
graudinimo ir sentimentų, tik per lakoniškas detales pasiekti pačias tolimiausias mano vidines stygas.
Tikiuosi, kad skaitytojai irgi pajus tokį patį jausmų ir emocijų spektrą.“
Rūta Mataitytė, rašytoja ir vertėja

Simonas Strangeris gimė ir užaugo Osle, baigė kūrybinio rašymo studijas, Oslo universitete studijavo
filosofiją. Kaip rašytojas debiutavo 2003 metais, yra parašęs keletą romanų, knygų vaikams ir jaunimui.
2014 metais vaikiškų knygų kategorijoje nominuotas Šiaurės šalių Tarybos literatūros premijai. 2018 metais
už romaną „Šviesos ir tamsos enciklopedija“ apdovanotas Norvegijos knygynų premija, nurungęs tokius
pripažintus autorius kaip Peras Petersonas (Per Petterson) ir Maja Lundė (Maja Lunde). „Šviesos ir tamsos
enciklopedija“ – penktas jo romanas suaugusiesiems.

Milena Busquets
Ir tai praeis

Vaikystėje, kai Blanka neteko tėvo, ją guosdama mama papasakojo istoriją apie galingą imperatorių, kuris
sukvietė visus išminčius ir paprašė jų rasti prasmingus žodžius, tinkančius bet kokiomis aplinkybėmis.
Išminčiai mėnesių mėnesius galvojo ir grįžę imperatoriui pasakė frazę „Ir tai praeis“. Blankos motina dar
pridūrė: „Skausmas ir kančia praeina, kaip kad praeina džiaugsmas ir laimė.“ Tik ar tikrai?
Dabar Blankai keturiasdešimt ir prieš kelis mėnesius mirė motina – brangiausias žmogus jos gyvenime.
Siekdama numalšinti sielvartą ir atsikratyti sumaišties, ji iš Barselonos išvažiuoja į Kadakesą – pajūrio
miestelį, kuriame vaikystėje atostogaudavo su mama. Kartu su Blanka – jos du sūnūs, du buvę vyrai ir dvi
geriausios draugės. Čia ji ketina susitikti ir su savo vedusiu meilužiu. Tame įstabaus grožio miestelyje
Blanka, apsupta tų, kuriuos myli labiausiai, bando suprasti, ką reiškia iš tiesų gyventi ir būti laimingai.
Šios knygos gyvumas ir nuoširdumas, kartu lengvumas ir gilumas paperka akimirksniu. Ji šiek tiek komiška,
bet kartu nepaprastai atvira, o svaiginančio grožio vasaros vaizdai joje persmelkti netekties skausmo. Tai
romanas apie gyvenimą, kuriame susipina liūdesys ir džiaugsmas, skausmas ir malonumas. Kuris verčia
susimąstyti apie tai, kaip iš tiesų norime gyventi.
Milena Busquets (g. 1972) užaugo pasiturinčioje ir išsilavinusioje katalonų šeimoje, gerai pažįstamoje
kultūriniuose sluoksniuose. Jos motina buvo rašytoja Esther Tusquets, leidyklos „Lumen“ įkūrėja, o tėvas –
poetas Esteban Busquets. Tėvų namuose lankėsi garsiausi XX amžiaus antrosios pusės rašytojai. Milena
baigė archeologijos studijas Londono universiteto koledže ir daug metų dirbo kartu su motina leidybos
įmonėje.

2015 metais išleistas pirmasis Milenos Busquets autobiografinis romanas „Ir tai praeis“ sulaukė didelio
susidomėjimo Frankfurto knygų mugėje.

Simon Beckett
Mirties chemija

Deividas Hanteris buvo žymiausias teismo medikas visoje Anglijoje. Tačiau po žmonos ir dukters žūties jis
palieka Londoną ir persikrausto į mažą kaimelį kaip paprastas gydytojas. Niekas iš kaimiečių nežino jo
praeities. Po trejų ramaus gyvenimo metų du berniukai randa vietinės rašytojos lavoną su į nugarą įsmeigtais
gulbės sparnais. Kaip medikas, Hanteris privalo apžiūrėti negyvėlę – o tuo metu pradingsta antra kaimelio
gyventoja. Įtarimas krinta ant gydytojo, nes jis visiems vis dar tebeatrodo svetimas…
„Mirties chemija“ – įtampos kupinas detektyvas, sudarytas iš klasikinių komponentų: apibrėžtas galimų
įtariamųjų ratas, visus be perstojo įtarinėjantys kaimo gyventojai ir daugybė versijų, kurias pasitelkęs
autorius nepaprastai gudriai vedžioja skaitytoją už nosies. Įtampa auga sulig kiekvienu puslapiu, kaime
isterija apima vis daugiau žmonių, nes vieną žiaurią ir keistą žmogžudystę veja kitos.
Kiek skausmo ir nelaimių galima pakelti? Kas yra blogis ir kodėl žmonės taip žiauriai elgiasi vieni su kitais?
Deividas Hanteris ieško atsakymų į šiuos klausimus, bandydamas suprasti, ką mes padarome su savo ir kitų
gyvenimais. Jis irgi tik žmogus, kaip mes visi, bet jo teismo medicinos žinios ir talentas padeda jam įžvelgti
tai, ko nepastebi kiti.

Nudirbkite visus namų ruošos darbus, pakeiskite vakaro planus, nes, kai paimsite į rankas „Mirties chemiją“,
visa kita taps nebesvarbu!
Simon Beckett (Saimonas Beketas, g. 1968 m.) – britų autorius, iš kuklaus muzikanto ir reporterio po
apsilankymo žymiojoje Tenesio Body Farm virtęs detektyvų rašytoju ir iškart tapęs labai populiarus.
„Mirties chemija“, pirmasis jo detektyvas iš serijos apie Deividą Hanterį užkariavo visą Europą, serija
išversta į daugiau nei 27 kalbas, o pagrindinis veikėjas kriminalistas atrodo tarsi nužengęs iš filmo „CSI
Niujorkas“.

Mason Cross
Samarietis

Britų autorius Mason Cross – įtemptų ir intriguojančių siužetų meistras. Jei skaitėte jo pirmąją knygą
„Žudymo sezonas“, pradėjusią seriją apie paslaptingąjį Karterį Bleiką, tai tikrai laukėte naujų
dalių! „Samarietis“ – antroji knyga, kurioje Bleikas įsitrauks į dar įnirtingesnes žudiko paieškas.
Karteris Bleikas – žmogus, kurio niekas nepažįsta. Jo vardas ir tapatybė – netikri. Jo praeitis – paslaptis.
Vienintelis tikras faktas – Bleikas moka ieškoti tų, kurie nenori būti surasti. Sugrąžinęs turtingam tėvui
dukrą, Bleikas svarsto, ką veikti toliau. Grįžti į vietą, kurią vadina namais, ar imtis naujos užduoties? Jo
dėmesį patraukia TV naujienų pranešimas apie Los Andžele nužudytą moterį bei kitus rastus palaikus.
Žudymo būdas Bleikui primena žmogų, kuris jis pažinojo, kai tarnavo elitiniame kovos būryje.
Žudiką, pramintą Samariečiu, medžioja detektyvės Džesiko Alen komanda. Šis maniakas pravardę gavo dėl
to, kad kaip tikras samarietis sustoja padėti kelyje. Deja, po to gyvų vairuotojų niekas nebematė.
Karteris pasisiūlo tyrėjams į pagalbą, tačiau šie į jį žiūri atsargiai. Vyras per daug žino apie žudiką, per daug
gerai nuspėja veiksmus ir pats į jį per daug panašus. Tuo tarpu Bleikas pradeda lenktynes su savęs vertu
priešininku. Tam, kad jį nugalėtų, gali tekti atskleisti kruopščiai saugomą savo praeitį.
Rašytojas Mason Cross kuria intelektualius veikėjus ir siužetą, kuris nuolat įtemptas ir visiškai
nenuspėjamas. „Samarietis“ – perliukas visiems trilerių gerbėjams!

Mason Cross (1979) – populiarus trilerių rašytojas. Pirmoji serijos knyga apie netradicinį tyrėją Karterį
Bleiką pasirodė 2014-tais metais. Šiuo metu autorius apie šį personažą jau yra sukūręs penkis trilerius. Prieš
pradėdamas rašyti knygas jis Stirlingo universitete studijavo anglų kalbą bei dirbo įvairius darbus: nuo picų
pristatymo kurjerio iki renginių koordinatoriaus. Taip pat jis kūrė trumpus kriminalinius apsakymus, kuriuos
spausdino žurnaluose.

Milena Busquets
Ir tai praeis

Vaikystėje, kai Blanka neteko tėvo, ją guosdama mama papasakojo istoriją apie galingą imperatorių, kuris
sukvietė visus išminčius ir paprašė jų rasti prasmingus žodžius, tinkančius bet kokiomis aplinkybėmis.
Išminčiai mėnesių mėnesius galvojo ir grįžę imperatoriui pasakė frazę „Ir tai praeis“. Blankos motina dar
pridūrė: „Skausmas ir kančia praeina, kaip kad praeina džiaugsmas ir laimė“. Tik ar tikrai?
Dabar Blankai keturiasdešimt ir prieš kelis mėnesius mirė motina – brangiausias žmogus jos gyvenime.
Siekdama numalšinti sielvartą ir atsikratyti sumaišties, ji iš Barselonos išvažiuoja į Kadakesą – pajūrio
miestelį, kuriame vaikystėje atostogaudavo su mama. Kartu su Blanka – jos du sūnūs, du buvę vyrai ir dvi
geriausios draugės. Čia ji ketina susitikti ir su savo vedusiu meilužiu. Tame įstabaus grožio miestelyje
Blanka, apsupta tų, kuriuos myli labiausiai, bando suprasti, ką reiškia iš tiesų gyventi ir būti laimingai.
Šios knygos gyvumas ir nuoširdumas, kartu lengvumas ir gilumas paperka akimirksniu. Ji šiek tiek komiška,
bet kartu nepaprastai atvira, o svaiginančio grožio vasaros vaizdai joje persmelkti netekties skausmo. Tai
romanas apie gyvenimą, kuriame susipina liūdesys ir džiaugsmas, skausmas ir malonumas. Kuris verčia
susimąstyti apie tai, kaip iš tiesų norime gyventi.

Milena Busquets (g. 1972) užaugo pasiturinčioje ir išsilavinusioje katalonų šeimoje, gerai pažįstamoje
kultūriniuose sluoksniuose. Jos motina buvo rašytoja Esther Tusquets, leidyklos „Lumen“ įkūrėja, o tėvas –
poetas Esteban Busquets. Tėvų namuose lankėsi garsiausi XX amžiaus antrosios pusės rašytojai. Milena
baigė archeologijos studijas Londono universiteto koledže ir daug metų dirbo kartu su motina leidybos
įmonėje.

Nova Lee Maier
Brangioji mama

Kartais pavyksta patikėti, kad teturiu tik mažą problemą. Galvosūkį, kartais keliantį šleikštulį, bet kuris,
žinau, turi pabaigą. Šitaip elgtis vis labiau įgundu, gal net darausi patyrusi. Ir vis dažniau pavyksta save
įtikinti, kad tie siaubingi prisiminimai su manimi išties visai nesusiję, tartum būčiau stebėjusi automobilio
avariją arba parduotuvės užpuolimą kaip liudininkė. Tie įvykiai palietė kitus, sukėlė sielvartą kitiems.
Ne man.
Helena ištekėjusi už išvaizdaus sėkmės lydimo restoranų savininko Vernerio, su trimis paaugliais vaikais
jiedu gyvena nuostabiame name atokaus kvartalo pakraštyje. Nors galėtų būti tik mama ir žmona, Helena
mėgsta pooperacinės palatos slaugės darbą.
Aštuoniolikmetį Ralfą iš proto varo tėvų pamokslai, jo mintys sukasi apie automobilį, draugus ir kaip
prasimanyti pinigų. Tad smulkiam niekšeliui Brajanui nesunku įkalbėti jį griebtis nusikalstamo plano:
apiplėšti turtuolių namus. Vieną vakarą, palikęs Ralfą sargyboje, Brajanas dingsta už Helenos ir Vernerio
namų durų. Tačiau atgal pro jas taip ir neišeina...
Tą lemtingą vakarą įsisuka įtampos ir siaubo kupinas scenarijus, verčiantis veikėjus priimti drastiškus
sprendimus. Mes visi manome žinantys savo ribas. Bet kaip toli eitume, šeimai atsidūrus pavojuje?
Motina privalo apsaugoti savo vaikus. Taigi aš taip ir padariau.

Nova Lee Maier – vienos garsiausių, daugiausia apdovanojimų pelniusios Nyderlandų detektyvų ir trilerių
autorės Esther Verhoef slapyvardis. Jos kūriniai išversti į daugybę kalbų ir tapo bestseleriais visame
pasaulyje, vien Nyderlanduose parduota per 2,4 milijono egzempliorių. „Brangioji mama“ – antrasis
autorės trileris lietuvių kalba, skaitytojai puikiai įvertino prieš keletą metų išleistą „Gimdyvės padėjėją“.

Clare Mackintosh, Sophie Hannah, B. A. Paris, Holly Brown
Dublerė

Karoliną, Bronę, Elizą ir Kendalę – visiškai skirtingas moteris – draugėn suveda dukros. Prestižinėje Orlos
Flin akademijoje mergaitės mokosi scenos meno, draugauja, pykstasi – kaip ir įprasta paauglėms. Tiesa,
talentų kalvėje konkurencija kur kas aršesnė nei paprastoje mokykloje. Žiauresnės, žinoma, ir patyčios.
Patyčių sukeltas nuoskaudas paauglės linkusios pamiršti, o jų mamos lieka budrios. Juolab kad vienas po
kito pasipila įvykiai, panašesni į grasinimus nei į piktus pokštus. Įtarimų kelia ir naujokės Imodženos
Kervud elgesys. Atrodo, kad mergaitėms kyla rimtas pavojus.
Pasiryžusios apsaugoti dukras, keturios motinos griebiasi savų metodų. Tačiau kuo labiau artėja prie tiesos,
tuo labiau tampa akivaizdu, kad kiekviena taip pat turi ką slėpti. Nuo ko iš Amerikos pabėgo Kendalė? Ką
vakarais paslapčia rašo Karolina? Kodėl Bronė ir akademijos vadovas tokie artimi? Kokia neleistina veikla
užsiima Eliza? Ką jos slepia nuo savo vyrų, dukrų ir – viena nuo kitos?
Bet juk meluoja visi, tiesa? Yra didelis, mažas, baltas melas...
Meluojame, kad apsaugotume save, vienas kitą, kad neįskaudintume. Meluojame nesusimąstydami ir
meluojame dėl, regis, smulkių ir nereikšmingų priežasčių, sakome tai, kas beveik nebūtų svarbu, jei mus
demaskuotų.
Tik kartais tai svarbu.
Kartais niekas negali sužinoti tiesos.

Psichologinių detektyvų rašytojos Sophie Hannah bestseleriai išversti į keturiasdešimt devynias kalbas ir
išleisti penkiasdešimt vienoje šalyje. Pritarus Aghatos Christie šeimai ir paveldėtojams, 2014 m. S. Hannah
išleido naują romaną „Žmogžudystė su monograma“, kurios vienas iš personažų – detektyvas Erkiulis
Puaro. Daugiau nei penkiolikoje šalių knyga pateko į perkamiausiųjų penketuką. Dar du vėliau išleisti
romanai, kuriuose veikia Ekiulis Puaro: „Uždarytas karstas“ ir „Trijų ketvertukų paslaptis“, iš karto pateko į
„Sunday Times“ bestselerių dešimtuką. S. Hannah taip pat yra išleidusi du apsakymų ir penkis poezijos
rinkinius.
B. A. Paris, tarptautinės sėkmės sulaukusių bestselerių „Anapus uždarų durų“, „Palūžusi“ ir „Grąžink
mane“ autorė. Vien tik Jungtinėje Karalystėje B. A. Paris knygų parduota daugiau nei vienas milijonas, jos
knygos „New York Times“, „Amazon“ ir „iBooks“ perkamiausių knygų sąrašų viršūnėse. Rašytojos knygos
parduodamos trisdešimt septyniose šalyse. Daug metų gyvenusi Prancūzijoje, B. A. Paris neseniai sugrįžo į
Jungtinę Karalystę ir dabar su sutuoktiniu gyvena Hampšyro grafystėje. Jie turi penkias dukteris.
Clare Mackintosh – perkamiausių knygų autorė. „New York Times“ bestseleriai „Leidau tau išeiti“,
„Matau tave“ ir „Leisk man meluoti“ išversti į daugiau nei į trisdešimt penkias kalbas, pasaulyje jų parduota
daugiau nei du milijonai egzempliorių. C. Mackintosh yra Čiping Nortono literatūros festivalio pradininkė ir
Oksforde įsikūrusios labdaros draugijos „Sidabrinė žvaigždė“, kuri John'o Radcliffe'o ligoninėje rūpinasi
nėštumo metu komplikacijas patiriančiomis moterimis, globėja. Su vyru ir trimis vaikais ji gyvena Šiaurės
Velse.
Holly Brown su vyru ir dukra gyvena San Fransisko įlankos rajone, kur dirba santuokos ir šeimos
psichoterapeute. H. Brown yra išleidusi „Nemėgink manęs ieškoti“, „Būtina pabaiga“ ir „Tai dar nebaigta“.
Jos naujausias trileris „Kiek ji išdrįs“ yra savalaikis ir įtraukiantis.

Mason Cross
Paskelbta mirusia

Ji kalbėjo racionaliai, įtikinamai. Bet galbūt todėl žinutės pabaiga mane baugino labiau už visas iki tol
girdėtas smulkmenas. Ne dėl jos žodžių, o dėl to, kaip skambėjo jos balsas. Ji kalbėjo kaip žmogus, kuriuo
visa širdimi nori tikėti.

Deividas Konoras įsitikinęs – jis neseniai matė savo seserį Adeliną. Seserį, kuri dingo prieš penkiolika metų
ir, policijos manymu, tapo paskutiniąja Velnio kalno žudiko auka. Tačiau jos kūnas taip ir nebuvo rastas.
Sudomintas bylos Karteris Bleikas vyksta į kalnuose įsikūrusį Betanio miestelį ir imasi tyrimo. Jam padeda
šerifo pavaduotoja Izabela Grin, kurios gyvenimas taip pat paženklintas tragedijos: moters tėvas kadaise
tapo nesučiupto serijinio žudiko auka.
Karteris Bleikas nė neįtaria, kad Adelinos paieškos įžiebs naują žmogžudysčių bangą, o įtarios miestelėnų
akys ims krypti į jį. Atmosfera Betanyje ima kaisti. Įtariamųjų sąrašas tampa vis labiau neįtikimas, o
kiekviena nauja tyrimo detalė veda tyrėjus mirtino pavojaus link. Ar pavyks Bleikui ir Grin likti gyviems ir
išsiaiškinti tiesą apie žudiką?
Mason Cross (Meisonas Krosas) – britų autorius, išgarsėjęs trilerių serija apie Karterį Bleiką – žmogų, kuris
neturi nei vardo, nei tapatybės, tik talentą rasti tuos, kurie nenori būti rasti. Nors greta Bleiko visuomet
atsiduria partneris, padedantis narplioti nusikaltimus, Karteris Bleikas yra vienišas kovotojas. Jis trokšta
ramybės, tačiau jam nepavyksta jos rasti. Lietuviškai jau išleistos keturios Karterio Bleiko serijos
knygos: „Žudymo sezonas“, „Samarietis“, „Metas žudyti“ ir „Neieškok manęs“. Penktojoje serijos
knygoje „Paskelbta mirusia“ Bleikas atsiduria mažame kalnų miestelyje Džordžijoje, kur po ilgo laiko ima
siautėti serijinis žudikas. Tačiau miestelio gyventojai apie tai kalbėti nenori.

Jan Stocklassa
Žmogus, kuris žaidė su ugnimi

Dingę Stiego Larssono failai ir kvapą gniaužianti žudiko medžioklė.
„Millennium“ serijos romanų autorius Stiegas Larssonas išdėstė skandalingus įkalčius.
Didžiausia neatskleista politinė žmogžudystė pasaulio istorijoje netrukus atsivers kitoje šviesoje.
Stiegas Larssonas nusprendė išsiaiškinti paslaptį, kurios iki šiol dar niekas nesugebėjo atskleisti. Ir jis būtų
ją nusinešęs į kapus, jei ne Janas Stocklassa – knygos, kurią laikote rankose, autorius.
Prieš savo mirtį Stiegas Larssonas, „Merginos su drakono tatuiruote“ ir kitų šios serijos knygų autorius,
mėgino išsiaiškinti paslaptį, daug sensacingesnę nei aprašytos jo romanuose – Švedijos ministro pirmininko
Olofo Palme‘ės nužudymą 1986 m. vasario 28-ąją. Pirmą kartą istorijoje nebuvo surastas valstybės vadovo,
nušauto viduryje Stokholmo gatvės, žudikas.

Stiegas Larssonas, sukūręs daugybę literatūrinių piktadarių, gerai pažinojo realų nusikaltėlių pasaulį ir buvo
gerai išstudijavęs dokumentus apie ekstremistinių organizacijų veiklą visame pasaulyje. Daug metų jis
kaupė įrodymus, siejančius teroro aktus su, jo manymu, „viena iš labiausiai stulbinančių žmogžudysčių
bylų“. Po rašytojo mirties jo archyvas buvo pamirštas, kol žurnalistui Janui Stocklassa‘i buvo suteikta
išskirtinė prieiga prie slapto Larssono projekto.
„Įspūdinga knyga, pasakojanti apie didžiausią neatskleistą paslaptį Švedijos istorijoje.“
Wall Street Journal
Knygoje „Žmogus, kuris žaidė su ugnimi“ Jan Stocklassa dėlioja Larssono surinktas dėlionės dalis, kad
galėtų sekti pilnu intrigų, šnipinėjimo ir sąmokslų keliu, kuriuo pradėjo eiti vienas garsiausių pasaulio
trilerių rašytojų, mėgindamas išsiaiškinti tikrą nusikaltimą.

Gwen Strauss
Devynios. Tikra istorija apie moteris, išgyvenusias baisiausius nacių Vokietijos laikus

„Įtraukianti, kinematografiška, tikrais faktais paremta istorija apie stiprybę atsilaikyti, drąsą, draugystę ir
išlikimą pačiais tamsiausiais laikais.“
The Guardian
Gwen Strauss knyga „Devynios“ atkuria tikrą autorės močiutės sesers Hélène Podliasky istoriją ir pasakoja
apie jos suburtą jaunų moterų devynetuką, kuris pabėgo iš nacių stovyklos ir leidosi į dešimties dienų
išlikimo žygį per Antrojo pasaulinio karo fronto linijas: iš Vokietijos atgal į Paryžių.
Prie pasipriešinimo nacių okupacijai judėjimo prisijungusioms moterims tuomet dar nebuvo nė trisdešimties.
Jos kontrabanda per visą Europą gabeno ginklus, talkino agentams parašiutininkams, koordinavo
komunikaciją tarp regioninių sektorių, padėjo kurti išsigelbėjimo kelių tinklą į Ispaniją, slėpė žydų vaikus.
Suimtos Prancūzijos policijos, tardytos ir kankintos gestapo, jos keliavo iš vieno kalėjimo į kitą, kol

galiausiai buvo deportuotos į Vokietiją. Jų grupė kūrėsi palaipsniui, vis suvedant aplinkybėms: susikirtus
keliams, patekus į tuos pačius kalėjimus, atsidūrus Ravensbriuko koncentracijos stovykloje. Kai galiausiai
moteris įkalino Leipcigo darbo stovykloje, jas jau siejo neišardoma ir brangi draugystė. Paskutinėmis karo
dienomis Devynios buvo priverstos stoti į mirtininkų eiseną, tačiau nutaikė akimirką, sukaupė drąsą ir
pabėgo...
Gausia archyvine medžiaga ir liudininkų atsiminimais paremtas, širdį veriantis Gwen Strauss pasakojimas –
tai jaudinantis žmogiškumo, dvasios stiprybės, tikėjimo ir bendrystės, kurie nemiršta net baisiausiais
žmonijos istorijos tarpsniais, liudijimas.

Dovilė Štuikienė
Kaip tu? 10 drąsių istorijų

Pusę honoraro knygos autorė Dovilė Štuikienė skiria organizacijai „Blue / Yellow for Ukraine“.
Šie pasakojimai – lyg dokumentiniai filmai popieriuje: atviri, nepagražinti, kertantys tiesiai į saulės rezginį.
Tai istorijos moterų, kariaujančių kasdienybės karus.
Palaidoti vaiką, ištekėti už neįgalaus vyro, užstrigti aplinkoje, kur dugnas čia pat, keliskart atsidurti ant
mirties slenksčio ir įveikti ligas... 10 stiprių moterų sugebėjo išbristi iš kančios, liūdesio, nusivylimo. Vėl
spinduliuoti džiaugsmą, su begaliniu troškimu vėl laikytis gyvenimo – iš pradžių kaip plono siūlo, paskui

kaip tvirto lyno. 10 drąsių moterų, neslepiančių nei pavardės, nei veido, atvirai pasakoja apie savo kelią iš
tamsos į šviesą. Ir jų istorijos gali būti geriausi vaistai dar besikapanojantiems prieblandoje, išgyvenantiems
netektis ir sunkumus. Juk kas gali įkvėpti labiau nei istorija žmogaus, kuriam buvo šimtą kartų blogiau – ir
kuris netapo aplinkybių auka.
Kiekvieną istoriją lydi jautrūs fotografės Enrikos Samulionytės kurti portretai, kuriose knygos herojės tokios
pat atviros – be grimo ir dirbtinių šviesų.
„Ką daryti, kai drasko beviltiškumo jausmas, kai gniaužia pyktis ir baimė, kai nežinai, koks bus rytojus? Kai
jauti, kad karas paliečia visus, ir kai draugei, švenčiančiai gimtadienį, pirmiausia palinki taikos? Ką daryti,
kai patenki į likimo mėsmalę?
Kiekvienas ieško savų receptų, tačiau daug metų dirbdama žurnaliste ir klausydamasi žmonių istorijų
supratau, kad labiausiai įkvepia ne teoriniai pakoučinimai, o tikros patirtys. Nuogos, neišdailintos, be
gražaus, pavyzdingo gyvenimo filtrų. Sutikit – mes pasiilgome tikrumo pasaulyje, kuriame lengviau nueiti į
nuglaistytą iki blizgesio instagramą nei su draugu kavos.
Šioje knygoje – autentiškos, kvapą gniaužiančios moterų istorijos, kurioms papasakoti reikėjo daug drąsos.
Jos pasiryžo ir dėl kitų likimo sesių – norėdamos padrąsinti ir įkvėpti. Nors vaikystėje dažnai girdėjo:
„Neišsišok!“, „Kam tau to reikia?“, „Ką žmonės pasakys?“, jos užaugo ir tai jų nebeveikia! Jos išdrįso, o
drąsa išlaisvina!“ – Dovilė Štuikienė, knygos autorė.
„Mūsų visuomenė vis dar uždara, atsargi, susvetimėjusi – visai nenuostabu, nes jos istorija pilna negydytų
traumų. Bet mes galime sveikti – ir sveikstame. Visų pirma rizikuodami atsiverti vienas kitam. Knygos
herojai gyvi ir gyvena tarp mūsų, jie susimauna, juos daužo likimas, jie kenčia, tveria, o apie tai kalba
paprastai, netaisyklingai ir keikiasi iš širdies. Tose istorijose nėra nieko apdoroto, išgalvoto, tai ne interviu
su žmonėmis, kurių ne tik namai, bet ir vidus rodomi tvarkingai išsiurbliuoti. Mus įkvepia geri pavyzdžiai, o
herojų stiprybe galima užsikrėsti!“ – Rūta Klišytė, psichologė.
„Kaip atverti žmogų išpažinčiai? Kaip užfiksuoti jį tą akimirką? Kaip pašalinti visus sluoksnius ir parodyti
gražų su jo skausmu, stiprybe, išgyvenimais? Moterys žino tūkstančius būdų, kaip sukurti žavios, džiugios,
lengvos būties iliuziją. Ne to ieškojau. Ne tobulos pozos, rakurso, šypsenos, ne plaukų sruogos ar suknelės
klostės. Ieškojau esmės. Kokia ji? Norėjau apčiuopti atvirą virpantį nervą. Žinojau, kad tai skausminga,
todėl stengiausi šias dešimt skirtingų istorijų perskaityti protu, širdimi ir akimis“. – Enrika Samulionytė,
fotografė.
„Kaip tu? 10 drąsių istorijų“ – ketvirtoji žurnalistės Dovilės Štuikienė knyga. Autorė yra išleidusi
komiškų autorinių skilčių rinkinį „Moterų miestas“ (2010), atvirų gyvenimiškų esė knygą „Prabudimai.
Gydančios istorijos“ (kartu su Ramune Šuščevičiūte, 2017) ir detektyvinį romaną „Antrininkė“ (2020).

Dr. Richard Shepherd
Ne sava mirtimi. Teismo medicinos patologo užrašai

Susipažinkite su teismo medicinos patologu dr. Richardu Shepherdu: jis narplioja neaiškių ar staigių mirčių
užmintas mįsles.
Richardui Shepherdui teko dirbti ir su serijinių žudikų, ir su masinių katastrofų aukomis, teko susidurti ir su
„tobulomis“ žmogžudystėmis, ir su šiurpiomis nelaimėmis. Vienas garsiausių Jungtinės Karalystės teismo
medicinos patologų dalyvavo ir aiškinantis princesės Dianos mirties priežastis.
Kiekvienas skrodimas – o Shepherdas jų yra atlikęs per 23 tūkstančius – tampa savotišku detektyvu. Dėl
kokios priežasties mirė žmogus? Jo mirtis buvo natūrali ar smurtinė? Nors patologas dalyvavo tiriant kai
kurias garsiausias pastarojo laikmečio bylas, neretai didžiausiais galvosūkiais tapdavo ir kur kas keistesni
būdavo mažai kam žinomi atvejai. Vieši ir nevieši Shepherdo liudijimai padėjo pasodinti už grotų žudikus,
išteisinti nekaltuosius, išspręsti painias bylas ir paneigti, atrodo, neginčijamus įrodymus.
„Ne sava mirtimi“ leidžia iš arti pažvelgti į išskirtinę ir paslaptingą profesiją. Dr. Richardas
Shepherdas atvirai, talentingai ir jautriai pasakoja apie savo darbą ir gyvenimą, kurį skyrė mirčiai perprasti.
Knyga tapo bestseleriu ne tik Jungtinėje Karalystėje, bet ir kitose šalyse, The Times ją paskelbė viena
geriausių metų knygų.
„Sakyčiau, tai, ką išmanau apie mirtį, man padėjo įvertinti mažus gyvenimo džiaugsmus ir išmokė jais
mėgautis: kai mylimas vaikutis krykšdamas bėgioja geltonų ir raudonų lapų kilimu ar labai susidomėjęs
vedžioja pirščiuku po mano veido raukšles; spragsinčiu židiniu, kai į langą barbena lietus; kai mane,
parėjusį namo, pasitinka šuo ar mano ranką su meile paliečia švelni ranka. Džiaugsmas man anaiptol ne
svetimas. Žinau, kad jį tikrai sugeba patirti tik tie, kurie yra patyrę negandų. O šios yra neišvengiamos.“

Ramunė Sakalauskaitė
Pirmoji vyriausybė – vizijos ir galimybės

Knygoje „Pirmoji vyriausybė – vizijos ir galimybės“ pasakojama apie Kazimieros Prunskienės
vadovaujamos pirmosios Vyriausybės veiklą, atskleidžiamos sudėtingos vidaus ir tarptautinės politikos
aplinkybės, perėjimo į naują socialinį bei ekonominį būvį sunkumai, sovietinės kariuomenės siautėjimas,
Kremliaus paskelbtos ekonominės blokados padariniai. Pasiaukojamo ministrų darbo užkulisiai rodo, kaip
buvo grindžiamas pradinis kelio į tikrąją Lietuvos nepriklausomybę, Europos Sąjungą ir NATO etapas.
Politinės publicistikos knygoje atskleidžiami sudėtingi Vyriausybės ir Aukščiausiosios Tarybos santykiai,
pirmojo ministrų kabineto atsistatydinimo aplinkybės. Remiamasi Vyriausybės priimtais dokumentas, jų
analize ir ministrų liudijimais.
„Knygą su įdomumu perskaitys ir prisimenantieji anuos laisvinimosi iš sovietinės okupacijos įvykius,
išgyventą nepapras-tos, sakytume, šventos pakylėjančios bendrystės jauseną, ir apie tuos laikus tik bent kiek
nuvokiantieji iš tėvų pasakojimų ir mokyklinių vadovėlių. Prisimenančiųjų skaitymas prikels asmeninius
išgyvenimus, jau nusėdusius atmintyje, ir apsitrynusius mitingų, demonstracijų, savųjų politinių kovų
vaizdinius, vers ginčytis, nesutikti ar pritarti knygoje išsakomiems vertinimams. Autorė sukaupusi ne tik
didelę žurnalistinio darbo, bet ir „knaisiojimosi“ archyvuose patirtį. Skaitytojas neabejotinai pajus knygoje
tvyrančią nuoširdaus bendravimo su kalbinamais žmonėmis nuotaiką. Prisiminimai daugeliui istorinių
dokumentų suteikia papildomos prasmės, sykiu istoriją priartina prie gyvenimo, iškelia gyvenimiškąsias,
žmonių santykių, jų lūkesčių ir nevilčių prasmes. Autorė kai kuriuos įvykius ir ryškiausių mūsų politinių
vadovų santykius nušviečia kitaip, nei esame įpratę vertinti. Suvokti anuo metu vykusių vietinių „pilkųj“
politinių kovų niuansus, išlaikant tam tikrą distanciją, jai padeda asmeninė aktyvios sąjūdietės patirtis,
buvusios ir išlikusios pažintys su daugeliu mūsų politinės scenos veikėjų - ne tik didžiūnų, bet ir
juodadarbių. Neabejotina, kad pateiktų ir aptartų dokumentų gausa, pirmosios Vyriausybės narių
prisiminimai sudomins ir profesionalius istorikus.“
Dr. Vytautas Rubavičius

