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Bridžita Džouns. Pamišusi dėl meilės / Helen Fielding. - Vilnius, 2015.
Šios kartos fenomenas ir visų tobulųjų moterų priešingybė Bridžita Džouns tiesiog užkariavo pasaulį: pirmosios dvi knygos išleistos 40
šalių daugiau kaip 15 milijonų egzempliorių tiražu!
Romanai „Bridžita Džouns. Dienoraštis“ ir „Bridžita Džouns. Ties proto riba“ ekranizuoti, o filmuose vaidino garsūs aktoriai Renė
Zelveger, Hju Grantas ir Kolinas Firtas.
Šioje knygoje Bridžitą užgrius galybė painių klausimų: ką daryti, jei draugės gimtadienis išpuola tą pačią dieną, kaip ir beveik perpus
jaunesnio vaikino? Nuo ko geriau mirti – nuo botokso ar nuo vienatvės, nes esi visa raukšlėta? Ar permiegoti su vaikinu po dviejų
pasimatymų ir šešių savaičių susirašinėjimo internete yra tas pats, kaip susituokti su vyriškiu po dviejų susitikimų ir šešių mėnesių
susirašinėjimo laiškais Džeinės Ostin laikais?
Maro diena / Andrius Tapinas. - Vilnius, 2015.
Pašėlę nuotykiai tęsiasi antrajame Akmens ir Garo Miestų ciklo romane „Maro diena“. Laisvojo Vilniaus legatui Antanui Sidabrui
nerimą kelia kraupų krovinį atvežęs traukinys, kuriame nebuvo mašinisto, Londono policija tiria genialaus chemiko mirties aplinkybes,
į Konstantinopolį skuba ypatingą užduotį turintis samdomas žudikas, o paslaptinga ugniaplaukė moteris vien žvilgsniu pavergia vyrų
širdis. Paslaptys bus atskleistos, mįslingi kodai iššifruoti, bet išauš Maro diena – ir košmarai taps realybe, o akmenines pasmerkto
miesto gatves užplūs Maro Vienuoliai.
Vilko valanda. Sidabras / Andrius Tapinas, Tomas Mitkus. - Vilnius, 2015
Geriausios 2013 metų knygos „Vilko valanda“ herojų nuotykiai nesibaigia!
Ar jums smalsu, ką prieš atvykdamas į laisvąjį Vilnių Laukiniuose Vakaruose veikė legatas Antanas Sidabras? Kodėl Bisbio miesto
šerifas norėjo jį pakarti, o nuožmių banditų gauja žadėjo keršyti? Ir kokie naktiniai košmarai jo laukė Skeletų kanjone?
Gėlės / Anne Pieper. - Vilnius, 2014.
Gėlės – vienas gražiausių motyvų tapyboje. Jos švelnios, subtilios, susideda iš daugybės skirtingų detalių, todėl jas piešti yra nemenkas
iššūkis. Dailininkė Anne Pieper supažindina su gėlių piešimo pagrindais ir dalijasi profesinėmis žiniomis, kaip nupiešti žiedus
spalvotais ir grafitiniais pieštukais, anglimi, pastelinėmis ir akvarelinėmis kreidelėmis.
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