
Rachel Cusk
Kontūrai

Kai taika virsta karu, kai meilė perauga į neapykantą, pasaulyje užgimsta gryno marumo jėga.

Nepakeliamai karštą vasarą atskridusi į Atėnus rašytoja veda kūrybinio rašymo kursus. Ji vakarieniauja su
kitais  rašytojais,  su  lėktuvo  kaimynu  plaukioja  Jonijos  jūroje,  kursų  klausytojams  surengia  pasakojimo
pratybas. Sutikti žmonės atvirai šneka apie save, apie savo fantazijas, nerimą, sielvartą, troškimus, ilgesį.
Rašytoja  mažai  būna viena,  tačiau  atrodo,  kad nuo kitų  ją  skiria  nelyginant  perregima siena.  Vis  dėlto
romane niekas nedangstoma, nėra nieko migloto ar prislopinto, veikiau čiuopiami amžini, bet tokie šalia
esantys, kad beveik nepastebimi dalykai. Per išgirstas istorijas permąstomos ir pačios rašytojos patirtys, ir
šie atsivėrimai išryškina kontrastingą besiruošiančios pasitikti sunkią netektį moters portretą.

„Kontūrai“  -  tai  romanas apie  rašymą ir  kalbėjimą,  apie  uždarumą ir  saviraišką,  o savitas  pasakojimo
būdas  perteikia  asmeninę  patirtį,  kurios  neiškraipo  subjektyvumas  ir  daugžodžiavimas  ir  nesuvaržo
pasakojimo taisyklės. Kaitri Atėnų vasara, dešimt pokalbių ir nuoširdūs išpažinimai beldžiasi taip giliai, kad
nė nepajunti, kaip perskaitai knygą.

„Romane „Kontūrai“ veiksmo mažai, bet vyksta labai daug kas. Įknembi, tarsi knyga būtų trileris, o herojus
kybotų virš gyvačių duobės.“
The New York Times

Rachel Cusk (Reičel Kask, g. 1967 m.) – vienuolikos romanų ir keturių negrožinių knygų autorė, daugelio
prestižinių  literatūrinių  premijų  laureatė,  laikoma  vienu  įspūdingiausių  šiuolaikinės  literatūros  balsų.
Skaitytojai jau pastebėjo lietuviškai išleistą jos knygą „Atsarginis pasaulis“. „Kontūrai“ – pirmoji to paties
pavadinimo trilogijos knyga, The New York Times kritikų vardijama tarp 15 geriausių XXI a. knygų.



Tove Ditlevsen
Kopenhagos trilogija

Tovė Ditlevsen (1917–1976) tituluojama vienu unikaliausių  ir  svarbiausių XX a.  danų literatūros  balsų.
Gimusi ir užaugusi Kopenhagos darbininkų klasės rajone, jau būdama paauglė išgarsėjo savo poezija. Parašė
daugiau nei 30 poezijos knygų, romanų, apsakymų ir atsiminimų, kurių daugelis autobiografiški. Kritikų
atstumta kaip darbininkų klasės rašytoja, nesivaikiusi tuo metu klestėjusių modernizmo ir postmodernizmo
literatūrinių  madų,  dabar  Tovė Ditlevsen vadinama viena  svarbiausių  savo kartos  autorių  ir  jos  kūrybą
pasaulis atranda iš naujo. Autorės tekstai  pasižymi subtiliu danams būdingu humoro jausmu ir gebėjimu
paprastai, be užuolankų ar savigailos atpasakoti net pačias sunkiausias gyvenimo patirtis. Tovės Ditlevsen
rašymo  stilius,  kritikų  teigimu,  nukonkuruoja  net  tokius  autorius  kaip  Sylvia  Plath  ar  Karlas  Ovė
Knausgård’as, kuriems pavyko asmeninę patirtį paversti jaudinančiu menu. „Kopenhagos trilogija“ pirmą
kartą  Danijoje  pasirodė  kaip  atskiros  memuarų  knygos:  „Vaikystė“  (1967),  „Jaunystė“  (1967)  ir
„Priklausomybė“ (1971).
Pirma  trilogijos  dalis  prasideda,  kai  autorei  penkeri.  Gimusi  Pirmojo  pasaulinio  karo  pabaigoje,  Tovė
Ditlevsen supranta esanti nepritapėlė, savyje jaučianti kai ką nepaprasto ir dar nepažinto – pašaukimą rašyti.
Trilogija tęsiasi Europai po truputį ritantis į Antrąjį pasaulinį karą. Priversta anksti palikti mokyklą, Tovė
aukoja kūrybai skirtą laiką dirbdama bereikšmius, nesuprantamus darbus ir megzdama keistus, kartais net
žalingus santykius su vyrais. Paskutiniame trilogijos tome aprašoma autorės kova tarp rašytojos pašaukimo
ir konkuruojančių dukters, žmonos, motinos ir narkomanės vaidmenų. Šios trilogijoje pateikiamos idėjos itin
aktualios ir šiandien.
Pripažinta  šedevru,  patekusi  į The  New  York  Times geriausių  2021  m.  knygų  dešimtuką,  „Kopenhagos
trilogija“ – įtraukianti autorės kelionė per meilę, draugystę, ambicijas ir priklausomybę.



Anne Jacobs
Vila

„Vila“ – tai jaudinanti šeimos saga, neabejotinai nudžiuginsianti serialo „Dauntono abatija“ gerbėjus.

DIDELIS DVARAS.
ĮTAKINGA ŠEIMA.
TAMSI PASLAPTIS.

1913  metai,  Augsburgas,  Vokietija.  Jauna  mergina  Mari  priimama  dirbti  virtuvės  padėjėja  įspūdingoje
viloje, kurioje gyvena pramonininko Johano Melcerio šeima. Netoliese įsikūręs ir jo audinių̃ fabrikas. Kol
našlaičių prieglaudoje užaugusi mergina bando rasti savo vietą tarp tarnų, Melcerių šeima nekantriai laukia
žiemos sezono pokylių, per kuriuos pirmą kartą pasirodys Katarina, jauniausia Melcerių dukra. Nuošaliai
nuo  visų  įvykių  laikosi  tik  Paulius,  vyresnėlis  sūnus  ir  įpėdinis,  studijuojantis  Miunchene.  Bet  viskas
pasikeičia jam sutikus Mari...
„Vila“ yra įtraukianti  klasikinė saga,  kurioje apstu romantikos ir  istorinių detalių.  Jos pagrindinė herojė
Mari – tarsi  lygybės siekiančios,  su blogiu nesitaikstančios,  stiprios ir  talentingos Pelenės versija,  tikrai
nustebinsianti skaitytoją. Dvi pasakojimo linijos – tarnų ir ponų – išties primena garsųjį serialą „Dauntono
abatija“. Įvairiapusiškas, dėmesį prikaustantis ir kupinas jausmų romanas puikiai atspindi paskutinius metus
iki Pirmojo pasaulinio karo.



Colin Falconer
Haremas

Jis turėjo viską, apie ką galėjo svajoti vyras: turtus, valdžią ir galimybę rinktis iš daugybės gražiausių savo
imperijos moterų. Bet kodėl, pamilęs vieną, jis atsisakė haremo ir, pamynęs šimtmečius galiojusius Osmanų
įstatymus, ją vedė?

„Haremas“ - tai stulbinama istorija apie Siuleimaną, vadintą Puikiuoju, ir jo mylėtą moterį.
Svarbiausias hareme gyvenančios moters siekis buvo kaip nors patekti į sultono lovą ir pagimdyti jam sūnų.
Tačiau jaunasis sultonas Siuleimanas dažnai vykdavo kariauti, o grįžęs į haremo moteris net nepažvelgdavo,
nes turėjo išsirinkęs vieną mylimiausią žmoną.
Į  sultono  seralį  pakliuvusi  jauna  rusaitė  nusprendžia  likimą  paimti  į  savo  rankas.  Jos  būta  gudrios  ir
negailestingos. Ir ji turėjo planą...
Nuo viduramžių  Venecijos  iki  Alžyro vergų turgaviečių,  nuo Persijos  kalnų iki  uždrausto šlovingiausio
Osmanų sultono seralio – tai istorija apie aistras ir intrigas pasaulyje, kuriame viskas visai ne taip, kaip
atrodo.
Anglų kilmės australų rašytojas Colinas Falconeris yra garsus istorinės nuotykių literatūros kūrėjas, parašęs
didelio  pasisekimo sulaukusią  istorinių  pasakojimų  seriją  „Epic  Adventure“.  Jis  išleido  daugiau  nei  30
romanų, tapusių bestseleriais visame pasaulyje.



Michael Kumpfmuller
Gyvenimo puikybė

Romane „Gyvenimo  puikybė“ Michaelis  Kumpfmülleris  apšviečia  garsųjį  austrų  rašytoją  Francą  Kafką
ryškia,  kone džiugia šviesa, rūpestingai ir  diskretiškai vaizduoja žmogų, kuris paskutiniaisiais  gyvenimo
metais atranda didelę meilę ir, kol dar ne vėlu, ima gyvenimą į savo rankas.
1923  m.  vasarą  Baltijos  pajūrio  kurorte  jau  sunkiai  sergantis  tuberkulioze  jis  susipažįsta  su  dvidešimt
penkerių metų virėja Dora Diamant. Per kelias savaites apsisprendžia apsigyventi  su šia moterimi. Jiedu
įsikuria  Berlyne,  siaučiant  Veimaro  Respublikos  hiperinfliacijai.  Nepaisant  sudėtingų aplinkybių  ir  tėvų
nepritarimo, rašytojas ir Dora liks neišskiriami iki jo mirties 1924-ųjų birželį.
Šią tikrą istoriją M. Kumpfmülleris paverčia subtiliu, santūriu ir autentiškais Kafkos gyvenimo faktais grįstu
meilės romanu. Jis puikiai išmano rašytojo dienoraščius, laiškus ir paskutinius tekstus, subtiliai įpina juos į
pasakojimą. Tačiau lygiai taip pat autorius atsidavęs ir Doros perspektyvai – jaunos moters, įsimylėjusios
savo paslaptingą mirštantį vyrą. Pavyksta sukurti jaudinančią parabolę apie gyvenimą ir meilę, rašymą ir
mirtį. Kafka pajunta artimo, mylinčio bendriją ir patiria bent metus pilnatvės ir laimės. Pasak kritikų, būtent
iš čia kyla visą kūrinį persmelkianti švelni, poetiška, tauri melancholija.
2011 m. romanas pristatytas Wilhelmo Raabe’ės vokiečių literatūros premijai, tais pačiais metais įtrauktas į
geriausių vokiškų knygų sąrašą. Jos kiniškas vertimas apdovanotas Weishanhu prizu, teikiamu už geriausius
vertimus, o 2013-aisiais vertimas į prancūzų kalbą pelnė Prix Jean Monnet de litterature europeenne. Iš viso
knyga išversta į 24 kalbas.

Rašytojas Michaelis  Kumpfmülleris gimė  1961  m.  Miunchene.  Studijavo  vokiečių  literatūrą  ir  istoriją
Tiubingene, Vienoje ir Berlyne. Jis yra laisvai samdomas autorius, gyvena Berlyne. „Gyvenimo puikybė“ –
ketvirtasis jo romanas, pasirodęs 2011-aisiais, puikiai įvertintas kritikų ir iškart tapęs bestseleriu. Jis buvo
2005-aisiais Günterio Grasso įkurto „Liubeko literatūros susitikimo“ narys. Už romaną „Žinutė visiems“
(Nachricht an alle) 1979 m. apdovanotas G. Grasso įsteigta Alfredo Doblino premija. M. Kumpfmülleris yra
Gėtės  instituto  rekomenduojamų  vokiečių  autorių  sąraše.  Jis  demonstruoja  puikią  literatūrologinę
kompetenciją.



Miriam Toews
Moterų pokalbiai

Knyga „Moterų pokalbiai“ paremta tikrais įvykiais, nutikusiais Bolivijos Manitobos nausėdijoje 2005–2009
m.
Išaiškėjus tiesai apie kraupius nusikaltimus prieš Moločnos nausėdijos moteris ir mergaites, aštuonios jos
narės svarsto savo tolesnį likimą. Jų skriaudikai netrukus bus paleisti į laisvę, tad moterys per 48 valandas
turi nuspręsti, ko imtis: nedaryti nieko, pasipriešinti ir kovoti arba palikti joms pažįstamą pasaulį ir pradėti
naują gyvenimą kitur.
Slapta susibėgdamos daržinėje, moterys kalbasi, geria kavą, traukia viena kitą per dantį, juokiasi, verkia ir
vertina  ateities  galimybes.  Užuot  kaltinusios  užpuolikus  ar  gilinusios  į  savo  jausmus,  jos  pasineria  į
egzistencines  temas.  O savo pokalbius,  būdamos neraštingos,  paprašo protokoluoti  nausėdijos  mokytoją
Augustą Epą.
Pasitelkdama išmintį, ironiją ir kandų humorą, autorė ne tik praskleidžia uždangą į mitais apipintą menonitų
bendruomenę, bet ir sukuria įtaigų pasakojimą apie moterų teisę pasirinkti savo likimą, apie žmogaus laisvę
ir atsakomybę, kiekvieno mūsų prigimtyje tūnantį gėrio ir blogio pradą bei jų tarpusavio kovą.

Miriam Toews (g.  1964)  –  Toronte  gyvenanti  kanadiečių  autorė,  gausybės  literatūrinių  apdovanojimų,
įskaitant Governor  General’s  Award  for  Fiction ir The  Atwood  Gibson  Writers‘  Trust  Fiction Prize,
laimėtoja. Rašytoja gimė Kanadoje, mažame menonitų miestelyje, ir ši patirtis atsispindi jos kūryboje.



Mark Haddon
Delfinas

Sudužus lėktuvui žūsta tuoj gimdyti turėjusi Maja. Tikras stebuklas, bet kūdikį pavyksta išgelbėti. Majos
vyras Filipas pasiryžta vienas užauginti dukrelę Anželiką. Jiedu gyvena atokiai įsikūrusiuose rūmuose. Už jų
ribų niekas nenutuokia apie Anželikos egzistavimą, o mergina nenumano apie pasaulį, plytintį anapus rūmų
sienų.
Sykį  į  rūmus  užsuka  Darijus  –  vienas  retų  svečių  šiuose  namuose.  Atsitiktinai  jis  apie  tėvo  ir  dukros
gyvenimą sužino daugiau, nei prašalaičiui derėjo. Dėl šito Darijus nukenčia, o Anželika, gelbėdamasi nuo
baugios realybės, persikelia į fantazijas. Jose nelaimėlis svetys išsigelbsti ir, sėdęs į laivą, patraukia į kvapą
gniaužiančią kelionę, paženklintą krauju ir ašaromis.
Kūrinyje meistriškai ištrinama riba tarp tikrovės ir vaizduotės – sprukdamas Darijus suvokia, jog kažkas ne
taip: nėra ištisų miestų, kurie turėtų būti nusėję pakrantę, laivo burės neįprastos, o denis mainosi prieš akis.
Darijaus  sąmonei  aptemstant,  joje  randasi  kažkieno kito  prisiminimai.  Romano veiksmas iš  šiuolaikinio
pasaulio persikelia į margus senovės laikus.
„Delfinas“ – daugiasluoksnis kūrinys, kuriame apstu nuorodų į graikų mitologiją, Šekspyro kūrybą bei kitas
istorines  ir  kultūrines  realijas.  Jame  gvildenamos  aktualios  temos,  tokios  kaip  seksualinis  moterų
išnaudojimas,  aukos  psichologija.  Autorius  visa  tai  meistriškai  įpina  į  pagaulią  ir  nenuspėjamą istoriją,
garantuosiančią tikrą skaitymo malonumą.

„Magija ir mitai susipina šiame nuostabiame Periklio  dramos, naujai suskambančios mūsų nesantaikos
kupinais laikais, perpasakojime.“
O, The Oprah Magazine

„Sykį pradėjus skaityti, neįmanoma atsitraukti... net širdį sugelia, kaip gražiai Haddonas rašo apie pasaulį,
užgriūvantį nuskriaustuosius.“
Time

Markas Haddonas (g. 1962) – visame pasaulyje pripažintas šiuolaikinis britų autorius. Dirbo su psichikos
ir fizinių negalių turinčiais vaikais ir suaugusiaisiais, dabar dėsto kūrybinį rašymą Oksfordo universitete.
Pasaulinę rašytojo šlovę jam pelnė knyga „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“, įvertinta daugybe prestižinių
apdovanojimų, tarp kurių ir Whitbread Book of the Year. Romanas „Delfinas“ buvo įtrauktas į trumpąjį The
Goldsmiths Prize 2019 sąrašą.



Georgi Gospodinov
Liūdesio fizika

Šio romano pasakotoją, G. G., kamuoja patologiška empatija: jis nevalingai įsikūnyja į kitų žmonių, gyvūnų
ar net augalų patirtis, prisiminimus ir išgyvena juos lyg savus – tiek XX a. pradžioje malūne netyčia palikto
savo senelio, tiek vienišo, labirinte įkalinto mitinio Minotauro ar net kaip vaisto ryjamo šliužo. Fiksuodamas
tuos momentus, jis ima pasakoti tykią pasaulio istoriją, pažymėtą iš pažiūros nereikšmingais fragmentais ir
paskirų  likimų  vingiais,  kurios  centre  –  melancholija  ir  Minotauras.  Šiam gebėjimui  blėstant,  o  laikui
nenumaldomai nestojant, G. G. bando jį pergudrauti kurdamas laiko kapsules, kuriose ima kaupti dabarties
atspindžius,  nykstančių  būties  ženklų  sąrašus,  iš  nepažįstamųjų  nupirktas  istorijas.  Šokčiodamas  tarp
laikotarpių  ir  perspektyvų, pasakotojas  surezga įspūdingą istorijų  labirintą,  kuriame apstu susijungiančių
pasakojimo takų, gilių rūsių ir šalutinių koridorių.

„Liūdesio fizika“ – knyga apie empatiją  ir  jos pradingimą,  apie  pasaulio rudenį,  minotaurus,  tūnančius
mumyse,  visur  slypintį  didingumą,  elementariąsias  liūdesio  daleles,  apie  amžiną,  iš  naujo  išgyvenamą
vaikystę.  Tai  žaismingas,  subtilus  ir  jaudinantis  bene  garsiausio  šiuolaikinio  bulgarų  rašytojo Georgio
Gospodinovo romanas, kuriame jis, surankiojęs unikalias „mažas“ istorijas, lyg Šachrazada supina juos į
pasakojimą,  kupiną  švelniai  postmodernios  ironijos,  intelektualaus  polėkio,  lengvo  absurdo  ir
lengvabūdiškos savirefleksijos.



Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen
Simplicijaus nuotykiai

Hansas  Jakobas  Christoffelis  von  Grimmelshausenas (1622–1676)  dalyvavo  Trisdešimties  metų  kare
kaip arklininkas, raštininkas. Naudojosi daugeliu slapyvardžių, todėl ne visi kūriniai tiksliai identifikuoti.
Parašė 10 romanų ciklą. Autorius buvo neįtikėtinai apsiskaitęs žmogus, sugebėjęs savo žinias genialiai įpinti
į sąmojingą, įdomią, sodrią Trisdešimties metų karo įvykius atspindinčią istoriją. Jo, ko gero, žinomiausias
kūrinys vadintinas romanu tik sąlyginai – „Simplicijaus nuotykiai“ netelpa į siaurus kokio nors vieno žanro
rėmus, tai – nuotykių, satyros, šelmių, istorinio romano, socialinės kritikos, kelionių, fantastikos bei visų
įmanomų literatūrinių elementų lydinys. Ne veltui iš šio šedevro mokėsi Johannas Wolfgangas von Goethe
ir Günteris Grassas, kurdamisavo didžiuosius kūrinius.
Hanso  Jakobo  Christoffelio  von  Grimmelshauseno  šelmių  baroko  laikotarpio  romanas  „Simplicijaus
nuotykiai“  („Der  Abentheuerliche  Simplicissimus  Teutsch“)  laikomas  pirmu vokiškai  parašytu  nuotykių
romanu  ir  savo  reikšme  Europos  literatūrų  raidai  lyginamas  su  kiek  anksčiau  pasirodžiusiais  François
Rabelais  „Gargantiua  ir  Pantagriueliu“  bei  Miguelio  de  Cervanteso  Saavedros  „Don  Kichotu“.  Knyga
trykšta  sąmoju,  nuotaikingais  pasakojimais  ir  kandžia  satyra.  Romano  herojus  ne  tik  iš  arti  pamato
Trisdešimties  metų karo vingius ir  siaubus, bet ir,  patekęs totorių nelaisvėn, nukeliauja  net iki  Korėjos,
Japonijos ir grįždamas užsuka į Egiptą. O epizodą, kuriame herojus vienišas po audros atsiduria saloje ir ten
ilgėliau gyvena, galima laikyti ir pirmąja robinzonada.



Merce Rodoreda
Mirtis ir pavasaris

Neįvardintoje vietoje, nenusakomu laiku, apsuptas, rodos, nuolat mutuojančios gamtos ir grėsmingų kalnų,
stovi nuo pasaulio atskirtas miestelis, kurio gyventojai laikosi keistų papročių ir žiaurių tradicijų. Žmonės
laidojami  medžių  kamienuose,  prieš  tai  užkimšus  jiems  gerkles  cementu  –  tam,  kad  siela  nepabėgtų;
miestelio vyrams tenka dažnai pražūtinga užduotis – plaukti požemine upe, tikrinant, ar vanduo neišplovė
akmenų, ant kurių stovi miestelis; nėščiosios vaikšto užrištomis akimis, kad būsimi vaikai netaptų panašūs į
pirmą jų sutiktą vyrą. Istorija pasakojama keturiolikmečio berniuko, kuris į viską žvelgdamas su vaikišku
naivumu,  bet  jau  paženklintas  tam  tikro  vidinio  skausmo,  mokosi  gyventi  slegiančiai  konformistinėje
aplinkoje. Tol, kol į makabriškus papročius įsiskverbęs pleištas nesukelia dar destruktyvesnių pokyčių...

„Mirtis ir pavasaris“ – fragmentiškas Mercè Rodoredos, vienos žymiausių katalonų kalba rašiusios XX a.
ispanų rašytojos, romanas, kartais kampuotas lyg nešlifuotas akmuo, tačiau dėl šių lūžių spinduliuojantis
unikalia  poetika.  Tai  tamsi  ir  sapniška  brandos  istorija,  papasakota  į  mintis  įsirėžiančiais  vaizdiniais  ir
įspūdingai  poetiška  proza.  Dažnai  interpretuojamas  kaip  gyvenimo  diktatūroje  alegorija,  „Mirtis  ir
pavasaris“ užburia, akina ir kelia šiurpą, tyrinėdamas galią, geismą, mirtį, tykančią nuo gimimo, užkoduotą
pavasariniame žydėjime, ir viltį, įsižiebiančią nuo menkiausio nepriklausomybės gesto.



Karen White
Nepažįstamieji Montagju gatvėje

Ji žengė priekin ir, man nespėjus sustabdyti, palietė ranka seno lėlių namo išriestą pakraigę – orą perskrodė
riksmas.

Ypatingo dėmesio sulaukė ir  K. White  knygų serija  apie Melaniją  Midlton,  nekilnojamojo turto agentę,
gebančią  įžvelgti  ne  tik  senųjų  Čarlstono  pastatų,  bet  ir  jose  gyvenusių  šeimų  paslaptis.  Jau  išleisti
romanai „Namas  Trado  gatvėje“ ir „Mergina  iš  Legaro  gatvės“. Šios  knygos  persmelktos  JAV  Pietinių
valstijų kultūros ir istorijos, o šiam kraštui būdingos pasakojimo tradicijos leidžia skaitytojams įsitikinti, kad
savo  likimais,  širdgėla  ir  nuoskaudomis  geba  dalintis  ne  tik  gyvieji. „Nepažįstamieji  Montagju
gatvėje“ yra trečioji serijos knyga.
Melanija nebegali sau meluoti: po daugybės kartu patirtų išbandymų Džekui Trenholmui ji jaučia daugiau
nei draugišką prisirišimą. Tačiau jų santykiai tokie pat tvirti kaip trūkinėjantys Melanijos namo pamatai.
Maža to, lyg iš niekur išdygsta Nola, trylikametė Džeko dukra, apie kurios egzistavimą jis nė neįtarė. Nola
priešinasi  bet  kokiems  tėvo  bandymams  užmegzti  ryšį,  bėga  iš  namų,  todėl  Džekas  paprašo  Melanijos
pagalbos - priglausti Nolą savo namuose, kol jis sau ir dukrai sukurs naują gyvenimą. Norėdama suartėti su
mergaite,  Džeko  motina  Amelija  padovanoja  Nolai  nepaprastai  vertingą  Viktorijos  laikų  lėlių  namą  su
keistomis figūrėlėmis.
Ir šis namas turi tamsių paslapčių.

Karen White (Karen Vait,  g.  1964 m.) –  JAV rašytoja,  daugiau nei  30 bestselerių  autorė,  jos kūriniai
verčiami  į  15  kalbų.  Lietuvių  skaitytojai  jau  pamėgo  autorės  romanus  „Stiklo  skambesys“,  „Prarastos
valandos“,  „Pakrantės  medžiai“,  „Naktis,  kai  užgeso  šviesos“,  „Svajonių  medis“,  „Paskutinė  naktis
Londone“.

https://www.patogupirkti.lt/knyga/mergina-is-legaro-gatves.html
https://www.patogupirkti.lt/knyga/namas-trado-gatveje.html


Dovilė Kucevičienė
Tarp meilės ir milijonų

Meilė ar milijonai? Išskirtiniai jausmai ar pasakiški turtai?
Kai kurie pasirinkimai gali būti labai sunkūs… Tačiau galbūt slaptas planas padėtų gauti VISKĄ?
Sėkmingai avantiūrai kartais trūksta tik drąsos ir tinkamos partnerės…

Debiutiniame Dovilės  Kucevičienės meilės  romane „Tarp  meilės  ir  milijonų“ –  stiprūs  jausmai  ir  kvapą
gniaužiantys pavojai!
Didelės ir  sėkmingos įmonės vadovas Arėjas ieško asistentės.  Į darbo pokalbį atvyksta Dija – skaudžių
gyvenimo išbandymų patyrusi drovi ekonomikos studentė, kuri tikisi, jog didesnis atlyginimas padės tęsti
studijas ir užsitikrinti saugią ateitį.
Vos  atsidūrusią  prabangiame  darbo  kabinete,  Diją  nustebina  būsimo  vadovo  išvaizda  –  jaunas  vyras
spinduliuoja galia ir žavesiu, kuriam neįmanoma atsispirti.  O jo pasiūlymas jaunai merginai – iš pamatų
sudrebina  jos  pasaulį.  Norėdamas  gauti  neseniai  mirusio  tėvo  palikimą  Arėjas  privalo  įvykdyti  kelias
ypatingas sąlygas, tarp kurių – vesti iki 33 metų. Laikas tiksi, tad vyras, vos išvydęs Diją, apsisprendžia – jis
padarys viską, kad įtikintų ją imtis apgaulės ir už jo ištekėti.
Pasiekęs tikslą, Arėjas skuba parengti sutartį. Deja, yra punktų, į kuriuos Dija neatkreipia dėmesio. O Arėjo
pamotė su dukra tik ir laukia progos apnuodyti Dijos gyvenimą, kuriame užgimsta stiprūs jausmai vyrui,
įkalbėjusiam  ją  dalyvauti  skandalingoje  avantiūroje.  Ji  dar  nežino,  kad  vyras  nuslėpė  nuo  jos  tai,  kas
svarbiausia…
Iš pradžių vos rusenusi simpatija tarp Arėjo ir Dijos netrukus suliepsnoja beprotiška aistra, o likimo išdaigos
priverčia žengti itin drąsius žingsnius. Kokius likimo smūgius įsimylėjėliams teks ištverti? Ką dėl pasakiškų
turtų yra pasirengusi padaryti Arėjo pamotė ir kokius sąjungininkus ji pasitelks? Ar neteks Arėjui rinktis –
tikroji meilė ar visą gyvenimą vilioję milijonai?



Aistė Šopa
Mano mačo iš Meksikos

Ar tolimų kraštų ir naujų patirčių bei kelionių troškimas gali būti stipresnis už meilę? Ar svečioje šalyje
užgimę jausmai gali atlaikyti visus išbandymus? O gal meilė gali priversti sugrįžti į gimtinę?

Audringi  nuotykiai,  nuostabūs  egzotiškosios  Meksikos  vaizdai,  stiprūs  jausmai  ir  skaudūs  nusivylimai,
praradimai ir atradimai debiutiniame Aistės Šopos romane „Mano mačo iš Meksikos“.

Airijoje gyvenanti ir studijuojanti Aistė ruošiasi vykti į svajonių šalį Meksiką atlikti praktikos. Tuo visai
nesidžiaugia jos vaikinas Gustavas. O ir pats likimas, rodos, yra prieš šį sumanymą. Jau pirmosios kelionės
akimirkos  nesėkmingos:  skrydis  į  Meksiką per JAV, o mergina  neturi  šios šalies  vizos,  todėl  į  lėktuvą
nepatenka.  Gustavas  apsidžiaugia  –  jo  mylimoji  niekur  nekeliaus,  liks  su  juo  Airijoje.  Tačiau  Aistė
nepasiduoda – ji susitvarko dokumentus ir jau po savaitės atsiduria savo svajonių šalyje.
Ištrūkusią iš ūkanotos Airijos Aistę svaigina ne tik karšta Meksikos saulė, bet ir kitoks – spalvingas, visiškai
nenuspėjamas – gyvenimas, ją supa bohemiški ir linksmi draugai…
Ramusis Gustavas bando išsaugoti jų santykius. Žinodamas, kiek karštakraujų meksikiečių sukiojasi aplink
jo merginą, jaunuolis neištveria ir skrenda pas ją. Tačiau Aistę jau pavergė laisvės pojūtis – su Gustavu jai
tiesiog nuobodu…
Gal  po  praktikos  mergina  nuspręs  likti  Meksikoje,  kur  nauji  draugai  ir  naujos  patirtys  kursto  naujus
jausmus? Tačiau ar viskas taip paprasta? Ar atostogų romanas išlaikys visus išbandymus?
Kitame pasaulio gale, Lietuvoje, Andrius išlydi savo sužadėtinę Laurą iš gimtosios Klaipėdos į Vilnių. Ir čia
atstumas daro savo juodą darbą. Likęs vienas jis pasineria į viengungiškus malonumus: vakaroja vyninėje,
medžioja ir… netikėtai sutinka geriausią vaikystės draugę. Vis daugiau laiko jie praleidžia kartu…



Diane Chamberlain
Atspindys

TAI GRAŽI IR ĮTEMPTA, KELIAS KARTAS APIMANTI ISTORIJA APIE MEILĘ, PASIAUKOJIMĄ
IR PASLAPTIS.

Reičelė Huber grįžta į gimtąjį Atspindžio miestelį prižiūrėti negaluojančios močiutės. Prieš dvidešimt metų
čia įvyko baisi tragedija, dėl kurios miestelio gyventojai kaltina Reičelę, bet, regis, laikas žaizdų neužgydė –
Reičelė vėl pajunta žmonių pyktį ir priešiškumą. Tačiau šį kartą ji turi užnugarį: Lilę Džekson, asmeniškai
tragedijos paliestą moterį, kurios draugiškas elgesys su Reičele visus glumina, ir menonitų pastorių Maiklą
Štolcą. Vaikystėje jis ir Reičelė buvo artimi draugai,  o dabar jis ją palaiko.  Vis dėlto didžiausia atrama
Reičelei yra močiutė Helena, kuri nustebina išmintingais patarimais, retai pasitaikančia stiprybe ir daugybe
paslapčių...

Diane Chamberlain kūryboje juntamas ir jos ankstesnės – psichoterapeutės profesijos pėdsakas: kuriamos
istorijos visuomet įtemptos, paliečiančios ir širdį, ir protą, o personažai realistiški ir gyvybingi.
Nepaisant siužeto vingių, visų jos knygų centre – santykiai:  tarp vyrų ir moterų, tėvų ir vaikų, seserų ir
brolių,  draugų  ir  priešų.  Autorė  negali  įsivaizduoti  nieko  įdomesnio  už  žmonių  akistatą  su  gyvenimo
išbandymais ir vargais, nesvarbu, ar tuos iššūkius jiems tenka priimti vieniems, ar drauge su kitais.



Silvia Moreno-Garcia
Meksikos gotika

Rašytojos  Silvios  Moreno-Garcia  knyga „Meksikos  gotika“ –  vienas  laukiamiausių  romanų!  Nebula
premijos nominantas ir „Gooreads Choise Award“ siaubo kategorijos prizininkas atgaivino gotikos romano
žanrą  ir  sulaukė  daugybės  gerų  atsiliepimų,  giriančių  niūrią  atmosferą  bei  šiurpą  keliančius  veikėjus.
Izoliuotas dvaras, paslaptys, beprotystė, erotika,  prietarai,  įtampos kupinas siužetas… Ar pasiruošę gerai
istorijai?
1950-ųjų  Meksika.  Jauna,  įžūli  aristokratė  Noemė  Taboada,  mėgstanti  šėlti  vakarėliuose,  gauna  savo
pusseserės laišką su pagalbos šauksmu. Neseniai už anglo ištekėjusi giminaitė rašo, kad jos namų sienos turi
ausis ir ji negali ištrūkti. Noemė nusprendžia išsiaiškinti situaciją ir aplankyti pusseserę, kartu su vyro šeima
įsikūrusią  nuošaliame  Meksikos  miestelyje.  Jie  gyvena  didingame  Viktorijos  stiliaus  dvare,  kadaise
mačiusiame ir geresnių laikų.
Pašėlusi Naomė, kuri rūko cigaretes, vairuoja kabrioletą ir visada žino ko nori, atvykusi į dvarą supranta,
kad ši vieta gyvena praeityje. Sienos nusėtos pelėsiu, stogas aptrupėjęs, elektra veikia nestabiliai, o tarnai
nekalba.
Naomė randa pusseserę, tačiau ji pakrikusiais nervais ir įbedusi žvilgsnį į sieną. Šios vyras įžūliai flirtuoja,
valdingas šeimos patriarchas, regis, jaučia simpatiją viešniai, o paslaptingo namo atmosfera pradeda brautis
ir į Naomės sapnus. Greitai paaiškėja, kad pabėgti iš dvaro, kuriame slepiamos šimtmečių paslaptys, nėra
taip paprasta.

Bauginanti,  kelianti  šiurpą,  paranojiška,  pavojinga,  įtempta,  grėsminga  –  tokiais  žodžiais  šią  knygą
apibūdina apžvalgininkai. Romane pinasi Meksikos folkloras, religija, tradicijų ir valgių aprašymai, erotika
ir kraupūs praeities atgarsiai.
Romaną „Meksikos Gotika“ leidiniai „The New Yorker“, „Vanity Fair“, „The Washington Post“, „Marie
Claire“, „Mashable“, „Men’s Health“, „Book Riot“ ir kiti įvardijo geriausia metų knyga.

Silvia Moreno-Garcia (g. 1981) – meksikiečių kilmės Kanados rašytoja. Autorė dirbo žurnalo redaktore,
rašo straipsnius bei rengia knygų apžvalgas. Ji išleido sėkmingų, įvairiomis premijomis apdovanotų knygų.
Žinomiausia tapo „Meksikos gotika“, sužavėjusi viso pasaulio siaubo žanro gerbėjus.



Laura Dave
Paskutiniai jo žodžiai

„Paskutiniai  jo  žodžiai“ -  išsyk New  York  Times bestseleriu  tapęs  ir  daugiau  nei  milijoną  skaitytojų
pavergęs trileris apie moterį, pasiryžusią bet kokia kaina išsiaiškinti tiesą apie savo vyrą.

Prieš pradingdamas, Ovenas Maiklsas dar spėja savo žmonai Hanai Hol perduoti mįslingą raštelį su trumpa
žinute: „Apsaugok ją.“ Sumišusi ir išsigandusi Hana puikiai supranta – kalbama apie šešiolikmetę Oveno
dukrą Beilę. Būdama dar visai maža, Beilė tragiškomis aplinkybėmis neteko mamos, o dabar nenori turėti
nieko bendro ir su pamote.
Desperatiški Hanos bandymai susisiekti su vyru neduoda vaisių, o netikėtas JAV maršalo ir FTB agentų
pasirodymas jos namuose byloja, kad Ovenas nėra tas, kuo dėjosi esąs. Be to, tikėtina, kad Beilė, pati to
nesuvokdama,  gali  išnarplioti  šią  trikdančią  mįslę.  Hana  kartu  su  Beile  pasiryžta  išsiaiškinti  tiesą.
Pravėrusios duris  į  praeitį,  jiedvi dar nenutuokia sykiu padėjusios pamatus  ateičiai,  apie  kokią nė viena
nebūtų net pagalvojusi.
Laura Dave (g. 1977) – JAV bestselerių autorė,  kurios romanai išleisti  daugiau nei trisdešimt penkiose
valstybėse  ir  yra  pelnę  tarptautinį  pripažinimą.  Jos  knygos  užkariavusios  tokius  sąrašus  kaip Best  of
Amazon bei Best of Apple Books ir daug kartų pasirinktos visame pasaulyje žinomų knygų klubų – Reese
Witherspoon’s Book Club ir Indie Next.



Camilla Lackberg, Henrik Fexeus
Dėžė

Du labai populiarūs Švedijoje autoriai – Camilla Läckberg ir Henrikas Fexeus – pristato kvapą gniaužiantį
detektyvinį  trilerį „Dėžė“.  Ši  knyga  labiausiai  pradžiugins  Jo  Nesbø ir  televizijos  serialo  „Mentalistas“
gerbėjus.  Kupina  geriausių  Skandinavijos  trilerių  tradicijų,  „Dėžė“  yra  pirmoji  būsimos  trilogijos  apie
policijos detektyvės Minos ir mentalisto Vincento darbą dalis.
Kai Stokholme aptinkama auka – kardais subadyta moteris dėžėje, pirmoji policininkai sutrinka. Ar tai žiauri
žmogžudystė, ar tiesiog nepavykęs iliuzionisto pasirodymas? Bylą tirianti policininkė iš specialiosios grupės
Mina Dabiri į pagalbą pasitelkia mentalistą Vincentą Valderį, puikiai šifruojantį ir kūno kalbą. Bendromis
jėgomis  ėmę  tirti  nusikaltimą  netrukus  išsiaiškina  apie  dar  vieną,  kuris  taip  pat  primena  nesėkmingą
pasirodymą cirke. Šįkart atrodo, kad auka žuvo, dantimis gaudydama kulką. Trečioji žmogžudystė nepalieka
abejonių, kad bus ir ketvirta.
Tiek Mina, tiek Vincentas yra tikri savo srities profesionalai, tačiau bendravimas su žmonėmis nėra stiprioji
abiejų pusė. Nepadeda ir tai, kad kiekvienas turi tamsių asmeninių paslapčių. Pamažu ima aiškėti, kad būtent
Vincento  praeitis  keistai  siejasi  su  dabar  tiriamais  nusikaltimais.  Prasideda  įtampos  ir  baimės  kupinos
lenktynės su laiku, siekiant sugauti žudiką ir užkirsti kelią Stokholmą imančiam kaustyti siaubui.

Henrikas Fexeus – žinomas švedų mentalistas, kūno kalbos specialistas, knygų autorius ir televizijos laidų
vedėjas. Jis yra parašęs 12 knygų, visame pasaulyje jų parduota daugiau nei 1,2 milijono egzempliorių 35
kalbomis.  Nemažai  išleista  ir  lietuviškai:  „Persikrauk!  Išmok laiku  sustoti“,  „Nuostabus protas.  Išsamus
asmenybės tobulinimo kursas“, „Minčių skaitymo menas“ ir kt.
Camilla Läckberg – viena sėkmingiausių Švedijos rašytojų.  Jos knygų išversta į daugiau nei 40 kalbų,
išleista daugiau nei 60-yje šalių, parduota daugiau nei 30 milijonų kopijų tiražu.

John Grisham



Teisėjo sąrašas

Romane „Demaskuotojas“ Leisė  Stolts  ėmėsi  tirti  korumpuoto  teisėjo,  kuris  ėmė  milijoninius  kyšius  iš
kriminalinio susivienijimo. Jai pavyko sulaikyti nusikaltėlius, tačiau tik po to, kai ją pačią užpuolė, ir ji vos
nežuvo. Po trejų metų, artėjant keturiasdešimtmečiui, Leisė Stolts jau pavargo nuo darbo Floridos teisėjų
veiklos vertinimo komisijoje ir yra pasiruošusi pokyčiams.
Tačiau tada ji  susitinka su paslaptinga moterimi,  kuri  tokia įsibaiminusi,  kad dangstosi  slapyvardžiais  ir
jokiu būdu nesutinka atskleisti savo tapatybės. Na, bent jau kol kas.
Prieš dvidešimt metų Džerės Krosbi tėvas buvo nužudytas, o byla nuo to laiko vis dar neištirta, tyrimas taip
ir nepajudėjęs iš mirties taško. Vis dėlto Džerė įtariamąjį  turi - ji  taip įniko į tėvo žudiko paieškas, kad
įtariamąjį sekė du dešimtmečius. Paaiškėjo stulbinantis faktas - jo aukų gali būti ne viena.
Įtarinėti lengva, bet įrodyti, regis, neįmanoma. Tas žmogus nepaprastai nuovokus, kantrus ir visad žingsniu
lenkia teisėsaugą.  Klastingiausias  iš visų žinomų serijinių žudikų. Jis  išmano teismo mediciną,  policijos
procedūras, o svarbiausia - teisę.
Jis - teisėjas  iš Floridos. Ir jis turi  sąrašą aukų. Tiems žmonėms tiesiog nepasisekė,  kad kadaise su juo
prasilenkė ir kažkokiu būdu jį užrūstino. Kaip Leisei jį prigriebti, kad pačios pavardė neatsidurtų tame jo
sąraše?

„Po susitikimo su kliente Leisei Stolts paaiškėja pribloškiantis dalykas - įtariamasis yra pareigas einantis
teisėjas.  Visa  tai  „viename  geriausių  metų  kriminalinių  skaitinių...  Čia  nestokojama  šiurpą  keliančių
technologijų ir nerimastingos nežinios... Neabejotinai verta sėdėti kiaurą naktį, kol perskaitysi.“
Wall Street Journal

Cilla ir Rolf Borjlind



Juodoji aušra

„Juodoji aušra“ – trečioji knyga iš pripažintos Cillos ir Rolfo Börjlindų kriminalinės serijos apie Oliviją
Rioning ir Tomą Stiltoną.
Mažus  Švedijos  miestelius  sukrečia  siaubingi  nusikaltimai  –  ar  įvykiai  galėjo  būti  susiję?  Tyrimas
atskleidžia tamsias paslaptis…
Olivija Rioning vos spėjo grįžti į policiją, kai mažą Arildo miestelį sukrečia siaubingas įvykis – nužudytas
vaikas… Po kelių  dienų – dar  vienas  nusikaltimas.  Šįkart  –  Vermdėje,  netoli  Stokholmo.  Septynmečio
Aramo sprandas nusuktas lygiai  taip pat kaip ir trimetės Emelijos iš Arildo. Įvairūs gandai, spėlionės ir
baimės banga nusirita per visą šalį – ar įvykiai galėjo būti susiję?
Į bylą įsitraukia Nacionalinio tyrimų biuro darbuotoja Metė Olseter. Netrukus paaiškėja, kad abiejų vaikų
tėvai  gavo  grasinamus  laiškus.  Kas  toji  paslaptinga  grupuotė  ir  kodėl  ji  siunčia  grasinimus,  regis,
atsitiktiniams žmonėms?
Tuo tarpu Tomo Stiltono draugas perduoda jam antikvariate rastą knygą su daugybe senų laikraščių iškarpų.
Visos jos – apie neišaiškintą aukštos klasės prostitutės , kuri buvo nėščia, nužudymą 2006-aisiais metais.
Šios istorijos, dar žinomos kaip „Džilės byla“, Stiltonas negali pamiršti dėl asmeninių priežasčių…
Kai Mariana Boglind iš Švedijos nacionalinės kriminalistikos laboratorijos aptinka keistą rezultatų sutapimą,
ji ima ieškoti Metės Olseter. Sukrečiantis tyrimas pasisuka pačiu netikėčiausiu keliu…

„Kol kas geriausias Börjlindų detektyvas.“
Stavanger Aftenblad

Cilla ir Rolfas Börjlindai – žinomiausi Švedijos kino ir televizijos scenaristai. „Juodoji aušra“ – trečioji
knyga iš pripažintos Cillos ir Rolfo Börjlindų kriminalinės serijos apie Oliviją Rioning ir Tomą Stiltoną. –
trečioji jų serijos apie jauną policininkę Oliviją Rioning ir buvusį detektyvą Tomą Stiltoną knyga.

Paola Barbato



Paskutinis svečias

Apleistas senas namas, paslaptingi užkampiai, nematomos sieninės spintos, girgždančios grindlentės, vėjo
gūsiai ir užsitrenkiančios durys. Čia nieko nėra. Arba gali būti bet kas.
Turtingos  garbaus  amžiaus  ponios  Adaldžizos  Grizenti  mirtis  notarui  Flavijui  Aragonai  sukėlė  netikėtų
rūpesčių.  Kadangi  senoji  dama  nepaliko  testamento,  į  jos  turtus  nusitaikę  paveldėtojai  nusprendė,  kad
notaras apsigyvens jos namuose ir aprašys kiekvieną daiktą.
Norėdamas kuo greičiau susidoroti su užduotimi Flavijus į pagalbą pasitelkia savo asistentę Leticiją. Atvykę
į  vilą  atokiame  Italijos  užkampyje  jie  kimba  į  darbą.  Atrodė,  kad  tai  bus  įprasta,  nesudėtinga,  nors  ir
nuobodoka užduotis. Tačiau Leticijai nuojauta kužda, kad name vyksta keisti dalykai. Rūsyje šmėkštelėjusi
mėlyna  švieselė,  keistas  jos  kalės  Zoros  elgesys  ir  tarp  ponios  daiktų  rasti  rožiniai  mergaitės  akinukai
įsiūbuoja Leticijos vaizduotę ir prikelia seniai nuslopintą jos paranojiškos asmenybės dalį – Mediną.
Iš kur senyvos, vaikų neturėjusios ir su giminaičiais nebendravusios moters namuose atsirado šie daiktai?
Kokios kraupios paslaptys slypi senovinės vilos užkaboriuose? Kodėl name taip dažnai dingsta elektra, o
kartu ir kai kurie daiktai?

Rašytojos  ir  komiksų  kūrėjos  italės PAOLOS  BARBATO (g.  1971  m.)  romanas „Paskutinis
svečias“ stebina, baugina ir vilioja.

Adam Christopher



Tamsa miesto pakraštyje

Į miestą, kuris niekada nemiega, atslenka tamsa.

Policijos viršininkas Džimas Hoperis įdukrai Vienuoliktajai atskleidžia seniai viliojusias paslaptis apie savo
ankstesnį  gyvenimą,  kai  dirbo  nužudymų  skyriaus  detektyvu  Niujorke,  prisimena  savo  praeitį  prieš
populiariojo serialo „Stranger Things“ įvykius.
1984 m. Kalėdos, Hokinsas. Policijos viršininkas Džimas Hoperis tenori džiaugtis pirmosiomis ramiomis
Kalėdomis su Vienuoliktąja, bet jo įvaikinta dukra turi kitų planų. Nepaisydama Hoperio prieštaravimų, iš
rūsio ištraukia užrašu „Niujorkas“ pažymėtą kartoninę dėžę, ir pasipila sunkūs klausimai. Kodėl Hoperis
kadaise išsikraustė iš Hokinso? Ką reiškia „Vietnamas“? Ir kodėl jis niekada nekalbėjo apie Niujorką?
Nors Hoperis mieliau stotų prieš gaują demogorgonų, nei kalbėtų apie savo praeitį, suvokia, kad nebegali
neigti tiesos. Tad ima pasakoti apie Niujorke išgyventą nutikimą – paskutinę stambią bylą prieš gyvenimui
apsiverčiant aukštyn kojomis.
1977 m. vasara, Niujorkas. Grįžęs iš Vietnamo Hoperis bando pradėti gyvenimą iš naujo. Dukra, rūpestinga
žmona ir naujos detektyvo pareigos Niujorko policijos departamente padeda įsilieti į civilio gyvenimą. Bet
staiga  pasirodžius  paslaptingiems  federaliniams  agentams  ir  perėmus  bylą  apie  žiaurias,  neišspręstas
žmogžudystes, Hoperis imasi veikti savo nuožiūra, rizikuoja viskuo bandydamas atskleisti tiesą.
Netrukus,  veikdamas  su  priedanga,  prisijungia  prie  labai  prastai  pagarsėjusios  Niujorko  gatvės  gaujos.
Narpliojant  bylą,  gyvenamuosiuose  Niujorko rajonuose dingsta  elektra,  ir  Hoperį  apgaubia  tokia  tamsa,
kokios iki tol dar nebuvo matęs.

Pirmasis Adamo  Christopherio romanas  „Empire  State“  buvo  išrinktas  „SciFiNow“  Metų  knyga  ir
„Financial Times“ Metų knyga. Jis dar yra parašęs „Septynis stebuklus“ (Seven Wonders), „Korimo vielą“
(Hang  Wire),  „Liepsnojančią  tamsą“  (The  Burning  Dark)  ir  Rėjaus  Elektromato  detektyvų  seriją.  A.
Christopheris  prisidėjo  prie  tarptautinio  bestselerio  „Žvaigždžių  karai:  iš  tam tikros  perspektyvos“  (Star
Wars:  From a  Certain  Point  of  View)  keturiasdešimtųjų  metinių  antologijos,  taip  pat  parašė  oficialius
romanus pagal populiarios CBS televizijos laidos „Elementary“ bei apdovanojimus pelniusios kompiuterinių
žaidimų franšizės „Dishonored“ siužetą, o su Chucku Wendigu parašė „Skydą“ (The Shield) „Dark Circle“ –
buvusiems „Archie“ – komiksams. A. Christopheris gimė Naujojoje Zelandijoje, o Didžiojoje Britanijoje
gyvena nuo 2006 m.



Greer Hendricks, Sarah Pekkanen
Tu ne vieniša

Neprilygstamasis Greer  Hendricks ir Sarah  Pekkanen duetas  skaitytojams  siūlo  dar  vieną  įtemptą
psichologinį rebusą. „Tu ne vieniša“ - tai jau trečiasis lietuvių kalba išleistas šių autorių trileris, verčiąs iki
paskutinės akimirkos spėlioti jo herojų elgesio motyvus.
Vieną dieną Niujorko gyventoja Šėja Miler tampa baisaus įvykio liudininke: ji išvysta, kaip jauna mergina
puola po metro traukinio ratais. Niekaip negalėdama išmesti to vaizdinio iš galvos, tik mirusiosios draugių
prieglobstyje ji  tikisi  atrasti  taip trokštamą paguodą. Tačiau ar ši kompanija  iš tiesų tokia žavinga,  kaip
atrodo iš pirmo žvilgsnio?
Negana to, kad ramybės neduoda regėta savižudybė, Šėją kamuoja ir asmeninės bėdos: ji nebeturi darbo,
vaikino ir net nuosavo kampo. Nenuostabu, kad moteris susižavi žuvusios merginos atminuose sutiktomis
seserimis Mur – Džeine ir Kasandra. Seserys jai atrodo tobulos: vadovauja prestižinei viešųjų ryšių įmonei,
yra patrauklios, lydimos sėkmės ir pasitikinčios savimi. O svarbiausia – visada gauna, ko nori.
Kai Kasandra su Džeine pradeda traukti Šėją į savo moterų ratą, ši nedvejodama pasiduoda jų įtakai. Seserų
dosniai apdalijama įvairiomis malonėmis, ji ne iš karto suvokia įkliuvusi į pavojingas pinkles.

Richard Osman
Žmogus, miręs du kartus



Antrasis Richardo  Osmano romanas „Žmogus,  miręs  du  kartus“ iš  visus  rekordus  viršijusio,  milijonais
egzempliorių parduoto „Ketvirtadienio žmogžudysčių klubo“ serijos.

Kitas ketvirtadienis...
Elizabetė gauna laišką iš seno kolegos, su kuriuo ją sieja ilga istorija. Vyras padarė didžiulę klaidą ir dabar
jam reikia pagalbos. Jis papasakoja apie pavogtus deimantus, nuožmų gangsterį ir iškilusį labai realų pavojų
savo gyvybei.
Lavonų krūvai augant, Elizabetė į negailestingo žudiko medžioklę įtraukia Džoisę, Ibrahimą ir Roną. O jei
jie ras ir deimantus, ką gi, tai būtų nebloga premija.
Tačiau šįkart jie susiduria su priešu, kuris nė nemirktelėjęs nugalabytų keturis senukus. Ar Ketvirtadienio
žmogžudysčių klubas ras žudiką (ir deimantus) anksčiau, nei žudikas ras juos?

Stephen King
Institucija



Žymiausias  siaubo  istorijų  kūrėjas,  daugelio  tarptautinių  bestselerių  autorius  Stephenas  Kingas  pristato
bauginantį pasakojimą „Institucija“ apie ypatingus vaikus ir jų neįtikėtiną kovą su blogio jėgomis.

Nenutuokiu, kas vyksta Užpakalinėje pusėje, ir visai nenoriu sužinoti. Žinau tik tiek: Užpakalinė pusė – kaip
tarakonų viešbutis: vaikai ten atsikrausto ir nebeišsikrausto. Bent jau nebegrįžta čionai.

Ramiame Mineapolio priemiestyje su tėvais gyvenantis dvylikametis Lukas Elisas nuo mažų dienų žino, kad
yra išskirtinis vaikas. Jis apdovanotas unikaliomis protinėmis savybėmis, genijaus potencialu, dėl jo varžosi
geriausi šalies universitetai. Tačiau vieną naktį į Luko namus įsibrauna nežinomi žmonės. Jie šaltakraujiškai
nužudo jo tėvus, o apsvaigintą Luką išsiveža juodu automobiliu.
Kitą  rytą  Lukas  pabunda  Institucijoje:  kambaryje,  labai  panašiame  į  jo  paties,  tik  be  lango.  Kituose
kambariuose  gyvena  ypatingais  talentais  –  telepatija  ir  telekineze  –  pasižymintys  vaikai.  Ir  visi  jie  čia
atsidūrė taip pat kaip ir Lukas – ne savo noru.
Šioje  keistoje  vietoje  vaikų  laukia  nuožmūs  ir  negailestingi  išbandymai.  Čia  nėra  vietos  gailesčiui,
užuojautai ar sąžinės priekaištams. Iki šiol dar niekas nėra ištrūkęs iš Institucijos.
Tikroviška ir  šiurpi  Stepheno Kingo „Institucija“  tyrinėja  vaikų galias  ir  jų atsparumą blogiui.  Kultinio
romano „Tas“ atmosfera alsuojantis kūrinys rezga dramatišką, kraują stingdančią istoriją apie kovą su blogiu
pasaulyje, kuriame gėrio pergalė gali reikšti visos žmonijos pražūtį.

Įtampos ir siaubo literatūros karaliumi tituluojamas amerikietis Stivenas Kingas (g. 1947 m.) skaitytojams
dovanojo jau daugiau nei šešias dešimtis tarptautiniais bestseleriais virtusių kūrinių, pasklidusių po pasaulį
didesniu nei 350 milijonų knygų tiražu.  2018 m. dienos šviesą išvydusi  „Institucija“ sulaukė visuotinio
pripažinimo, o 2020 m. buvo apdovanota „Audie“ prizu geriausio metų trilerio kategorijoje.

Tess Gerritsen
Relikvija



Ilgus  metus  puikiai  išsilaikiusi  mumija  gulėjo  užmiršta  dulkiname  Krispino  muziejaus  rūsyje  Bostone.
Pavadinta  Ponia  X,  neseniai  atrasta  mumija,  sprendžiant  iš  visko,  yra  senovės  Egipto  relikvija.  Tačiau
medicinos  ekspertė  Mora  Ailz  atranda  kūne  makabrišką  pranešimą  —  šiurpinantį  įrodymą,  jog  šis
„tūkstantmetis“  reliktas  yra  šių  dienų žmogžudystės  auka.  Kai  aptinkami  dar  dviejų  moterų  ne  mažiau
šiurpūs  palaikai,  Morai  ir  Bostono  žmogžudysčių  skyriaus  detektyvei  Džeinei  Ricoli  paaiškėja,  kad  tai
maniako  darbas.  Nusikaltimų  tyrimo  komandai  teks  išnarplioti  iškrypėlio  žudiko  žaidimą,  kol  žudikas
Archeologas nepapildė savo siaubingos kolekcijos dar viena kraupia relikvija.

„Relikvija“ — nuostabus įtempto siužeto romanas su begale netikėtų vingių... Puikiai sumanytas.“
The Globe and Mail

„Šiurpinamai įtaigus ir vienas iš įvairiapusiškiausių balsų šiandieninėje trilerių literatūroje.“
The Providence Journal

Dr. Tesė Geritsen (gim. 1953) — gydytoja ir tarptautinę šlovę pelniusių mokslinės fantastikos ir įtempto
siužeto  bestselerių  autorė.  Studijavo  mediciną  Stanfordo  universitete,  įgijo  medicinos  daktaro  laipsnį.
Bestselerių  autorė  savo kūryboje  sėkmingai  pritaikė  asmeninę  gydytojos  darbo  ligoninės  priimamajame
patirtį.
Tačiau  jos  interesai  aprėpia  ne vien  medicinos  sritį.  Studijuodama antropologiją  Stenfordo universitete,
paskutiniame kurse ji katalogavo šimtmečių senumo žmonių palaikus, o dabar nuolat keliauja po pasaulį ir
žavisi senosiomis kultūromis.
Šiuo metu Tesė Geritsen atsidėjusi vien romanų kūrybai.

Aletha J. Solter
Sąmoningas kūdikis



„Knygoje  „Sąmoningas  kūdikis“  suteikiama daug žinių  ir  praktinių  patarimų daugeliu  vaikų  auginimo
klausimų: kaip elgtis su verkiančiu kūdikiu, kaip drausminti, kaip mokyti eiti į tualetą. Jos stilius aiškus,
glaustas ir gyvas. Malonu skaityti, ir labai rekomenduoju šią knygą būsimiems tėvams.“
Med. dr. Thomas R. Verny, psichiatras, knygos „Kūdikio paslaptys iki gimimo“ (The Secret Life of the
Unborn Child) autorius

„Švelnus A. Solter požiūris į tėvystę, atidumo stiprioms vaiko emocijoms ir reikmėms skatinimas – labai
svarbus žingsnis auginant laimingus, bendraujančius suaugusiuosius.“
Med. dr. Martha G. Welch, psichiatrė, knygos „Turėti laiko“ (Holding Time) autorė

Aletha  J.  Solter yra  šveicarų  kilmės  amerikiečių  raidos  psichologė,  dviejų  suaugusių  vaikų  mama,
tarptautinė lektorė, seminarų vedėja ir konsultantė. Ji studijavo su dr. Jeanu Piaget Ženevos universitete, kur
įgijo žmogaus biologijos  magistro laipsnį.  Kalifornijos  Santa Barbaros universitete  apgynė psichologijos
daktaro laipsnį. Daugelio straipsnių ir knygų specialistams ir tėvams autorė.
Dr. A. Solter su tėvais, vaikais ir specialistais dirba nuo 1978 m., yra skaičiusi pranešimų ir vedusi seminarų
daugelyje šalių. 1990 m. ji įsteigė Sąmoningos tėvystės institutą, siekdama populiarinti savo darbais pagrįstą
vaikų auginimo filosofiją.  Vis  daugėjo sertifikuotų  sąmoningos tėvystės  instruktorių,  kurie  skleidžia  šią
filosofiją visame pasaulyje.

Judson Brewer
Laisvi nuo nerimo



„Nerimas nevaikšto vienas. Jis mėgsta draugų kompaniją.
Nerimas neatsiranda tiesiog iš niekur. Jis gimsta.“
Judsonas Breweris

Gyvename  itin  neramiais  laikais.  Kaip  visuomenė  susidūrėme  su  pandemija,  kaip  privatūs  asmenys
išgyvename  problemas  darbe,  namuose,  augindami  vaikus;  stengiamės  atsispirti  norui  kas  vakarą
nusiraminimui atsikimšti vyno butelį, jaučiame, kad visko – tiesiog per daug, prarandame kontrolę.
Nerimas dažnai suvokiamas kaip būsena tarp lengvo nuogąstavimo ir visiškai užvaldžiusios panikos. Tačiau
jis taip pat yra priklausomybių ir blogų įpročių variklis – viena iš emocinio valgymo, atidėliojimo, blogų
naujienų  naršymo  internete,  įnikimo  į  socialinius  tinklus  priežasčių.  Be  to,  nerimas  kyla  kaip  tik  toje
smegenų dalyje, kuri priešinasi racionaliam mąstymui. Įstringame uždarame nerimo ir jo varomų įpročių
rate, nežinodami, kaip iš jo ištrūkti ir iš kur gauti valios jį įveikti.
Knygoje „Laisvi nuo nerimo. Nauji moksliniai tyrimai, padedantys atpažinti, valdyti nerimą ir išsivaduoti iš
jo  ciklų“ amerikiečių  psichiatras,  neuromokslų  specialistas Judsonas  Breweris,  pasitelkdamas  naujausius
neurologijos  laboratorijose  ir  klinikinėje  praktikoje  įrodytus  metodus,  išradingai  atskleidžia,  kodėl  taip
sunku ištrūkti iš nerimo pinklių, pataria, kaip laviruoti norint atsikratyti senų, nerimą kurstančių įpročių ir,
pasinaudojant dėmesingo įsisąmoninimo metodais, išsilaisvinti iš įsišaknijusių minčių sekos.

Rokas Subačius
Įžymūs lietuviai. Istorijos ir kultūros kūrėjai



Roko Subačiaus knygoje „Įžymūs lietuviai. Istorijos ir kultūros kūrėjai“ pateiktos įžymių lietuvių, palikusių
ryškų  pėdsaką  tautos  istorijoje  ir  kultūroje,  biografijos.  Tai  Mindaugas  ir  Morta,  Vytautas  Didysis,  A.
Kulvietis  ir  M.  Mažvydas,  K.  Donelaitis,  S.  Daukantas,  M.  Valančius,  J.  Kudirka,  M.K.  Čiurlionis,  J.
Basanavičius, Maironis, J. Marcinkevičius. Aprašyti ne tik tų iškilių asmenybių nuopelnai, bet ir sudėtingas
gyvenimo kelias, pomėgiai, pateikiami įdomesni, mažiau žinomi faktai, tačiau nėra autoriaus išgalvotų. Tos
biografijos leidžia apžvelgti visą istorinį Lietuvos raidos laikotarpį – nuo XIII a. iki šio amžiaus pradžios.
Knygoje  „Įžymūs  lietuviai.  Istorijos  ir  kultūros  kūrėjai“  pateiktos  palyginti  nedidelės  apimties,  bet
informatyvios  įžymių  lietuvių  biografijos.  Jos  rašytos  remiantis  skelbtais  pagrindiniais  šaltiniais  –
monografijomis, istorijos studijomis, raštais, atsiminimais, jie nurodyti knygos gale.

Aš – Rokas Žilinskas



„Karštligiškai sunkią dieną, kai darbų - griūtis, ir atrodo – neišsikapanosi, aš save raminu: ateis išganingas
vakaras  ir  prasmingas nuovargis,  kai  galėsi  padėkoti  Apvaizdai  už  siųstas  palaimas  ir  pagirti  save  už
nuveiktus darbus. Bet aš mokausi neskubinti laiko, nes šitaip – diena po dienos, vakaras po vakaro – jis ir
praeis. O man šitiek mažai jo duota. Reikia išmokti būti čia ir dabar.“
Rokas Žilinskas

Rokas Žilinskas garsus televizijos žurnalistas,  politikas bei visuomenės veikėjas savo nuveiktais darbais,
atvirais pokalbiais ir asmenybės žavesiu paliko ryškų pėdsaką istorijoje.

„Šioje žemėje gyvename tol, kol gyvas mūsų prisiminimas“ - pristato brolio atminimui įamžinti skirtą knygą
Roko Žilinsko sesuo Monika Žilinskaitė, išleidusi ją kartu su bičiule žurnaliste Daiva Žeimyte-Biliene.

Knygoje „Aš – Rokas Žilinskas“ sugulė Roko rašyti  straipsniai,  jo įžvalgos,  pamąstymai,  kitų žurnalistų
daryti interviu su Roku. Taip pat dalį knygos sudaro Roko draugų, bendražygių, kolegų prisiminimai apie
šviesaus atminimo vyrą. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis tiek iš asmeninio Roko gyvenimo, tiek iš
profesinės jo veiklos.

Serhii Plokhy
Europos vartai. Ukrainos istorija



Kai 2022 m. vasario 24 d. Putino Rusija pradėjo naują grobikišką invaziją į Ukrainą, ši šalis atsidūrė viso
pasaulio žiniasklaidos dėmesio centre.
Vakariečiui, o ir dažnam Rytų europiečiui kilo klausimas: kas ta Ukraina? Kaip formavosi ukrainiečių tauta,
kurios  didelė  dalis  kratosi  veidmainiškai  peršamos  „brolybės“  su  rusais?  Kokios  tikrosios  konflikto  su
Maskva priežastys, siekiančios kur kas ankstesnius laikus, nei 2014-aisiais įvykdyta Krymo okupacija ir
karas Donbase?
Ukrainiečių  kilmės  amerikiečių  istorikas  Serhijus  Plokhyjus  knygoje „Europos  vartai.  Ukrainos
istorija“ veda skaitytoją dramatiškais protėvių žemės istorijos vingiais nuo seniausių laikų iki XXI amžiaus.
Kas įkūrė Kyjivo Rusią ir kodėl Maskva skelbiasi vienintele viduramžių valstybės paveldėtoja? Kas tokie
kazokai, už ką jie kovojo ir kodėl pateko į rytinio kaimyno jungą? Knygos puslapiuose pasakojama apie
cariniais laikais vykdytą ukrainiečių rusinimą, tautinį atgimimą, mėginimą XX a. pirmojoje pusėje sukurti
nepriklausomą valstybę, taip pat apie sovietizavimą ir kraupųjį Holodomorą, Stepano Banderos asmenybę ir
pokario  rezistenciją,  apie  „Krymo klausimą“  ir  nepriklausomybę  subyrėjus  SSRS,  galiausiai  apie  kilusį
kruviną karą su agresore Rusija.
Serhijus  Plokhyjus  –  knygų „Branduolinė  kvailystė.  Naujoji  Kubos  raketų  krizės  istorija“, „Černobylis.
Branduolinės  katastrofos  istorija“, „Paskutinė  imperija.  Finalinės  Sovietų  Sąjungos  dienos“ ir „Žmogus,
šaudantis nuodais. Šaltojo karo šnipo istorija“ autorius.

Jurij Felštinskij, Michail Stančev
Trečiasis pasaulinis. Mūšis dėl Ukrainos



Kas lėmė 2022 m. vasario 24 d. prasidėjusią Rusijos invaziją į Ukrainą?

Įtraukiantis Jurijaus Felštinskio ir Michailo Stančevo pasakojimas perteikia visą Ukrainos istoriją nuo jos
ištakų iki šių dienų kovos, siekiant apsisaugoti nuo grėsmingosios kaimynės kišimosi. Ar mūšis dėl Ukrainos
peraugs į pasaulinį karą, ar taps naujuoju Rusijos Afganistanu ir prives prie Putino režimo žlugimo – tai
pagrindinis klausimas labai aktualioje knygoje, kurios dabar Rusijoje niekas nerizikuotų leisti.
„Trečiasis pasaulinis. Mūšis dėl Ukrainos“ – tai garsių istorikų bandymas atskleisti imperinius Rusijos
užmojus ir  paaiškinti  konflikto su Ukraina priežastis.  Bendraautoriai  drąsiai  vadina Putiną rusų Hitleriu,
peržengusiu Rubikoną dar 2014 m. kovą. Būtent po Krymo okupacijos ir buvo parašyta ši knyga, netrukus
tapusi bestseleriu ir iki šiol nepraradusi savo aktualumo.
2022 m. vasario 24 d. prasidėjus naujai Rusijos invazijai į Ukrainą, autorius papildė knygą keliais skyriais ir
pastabomis apie karą.

Jurijus Felštinskis – rusų kilmės amerikiečių istorikas, istorijos mokslų daktaras, daugelio rusų ir sovietinės
istorijos  knygų,  tokių  kaip „Nuo  raudonojo  teroro  iki  mafijinės  valstybės“ autorius, „FST  sprogdina
Rusiją“ ir „KGB žaidžia šachmatais“ bendraautoris.


