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Apie pulką ir mergelę / Undinė Nasvytytė. - Vilnius, 2015.
Praradimai ir atradimai, smetoniško tarpukario charizma ir kuriozų nestokoję karo ir pokario metai, anų laikų kultūrinės nuotaikos,
Lietuvos kariškiai, inteligentija ir menininkai...
Ši knyga yra daugiau negu vieno žmogaus gyvenimo istorija.
Gerumo dienoraštis / Leon Logothetis. - Vilnius, 2015.
Leonas Logothetis – užkietėjęs nuotykių ieškotojas, charizmatiškas oratorius ir filantropas. Tačiau taip buvo ne visada. Nuolatinis
skubėjimas, nuovargis ir nervinė įtampa – tokia daugelį metų buvo jo kasdienybė, dirbant biržos makleriu Londone, kol vieną dieną jis
tiesiog nebeapsikentė ir pasirinko gyvenimą kelyje. Kelionėse, tarsi savaime, prisipildė įkvepiantys „Gerumo dienoraščio“ puslapiai.
„Gerumo dienoraštis“ – tai pažintis su spontanišku ir neįtikėtinu nuotykių pasauliu, kuri primins, jog verta tikėti žmonėmis, įkvėps
plačiai atvertomis širdimis priimti ir patiems dovanoti gėrį.
Mes visi nesavame kailyje / Karen Joy Fowler. - Vilnius, 2016.
Vaikystėje Rozmari Kuk buvo tikra gražbylė. Dabar ji – užsisklendusi koledžo studentė, kuri nemėgsta kalbėti nei apie save, nei apie
savo šeimą. Vaikystėje Rozmari turėjo seserį ir brolį. Dabar ji – vienturtė. Kas gi įvyko Kukų šeimoje, kad apie tai kalbėti taip sunku,
jog pasakojimą tenka atsukti iki vidurio ir perpasakoti iš naujo?
Leiskime kalbėti pačiai Rozmari: neįtikėtina jos šeimos istorija peršoks dešimtmečius, supažindins su šokiruojančiais psichologiniais
tyrimais, privers juoktis ir verkti, o galiausiai sugrįš į pradžią. Du kartus.
Amerikiečių rašytojos Karen Joy Fowler romanas „Mes visi nesavame“ kailyje tapo tarptautiniu bestseleriu, buvo apdovanotas
PEN/Faulkner premija ir atrinktas į „The Man Booker Prize 2014" trumpąjį sąrašą.
Šilkverpis / Robert Galbraith. - Vilnius, 2016.
"Šilkverpis" - įtraukiantis, nenuspėjamas, pribloškiantis detektyvas.
Kai dingsta rašytojas Ovenas Kvainas, jo žmona iš pradžių pamano, kad vyras panoro nuo visų pabėgti ir pabūti vienas. Moteris
kreipiasi į privatų detektyvą Kormoraną Straiką – prašo rasti pradingėlį ir sugrąžinti namo. Tačiau tirdamas aplinkybes Straikas greitai
supranta, kad viskas ne taip paprasta, kaip mano ponia Kvain.
Rašytojas ką tik baigė naujos knygos rankraštį, o jame atvirai ir kuo smulkiausiai aprašė beveik visus pažįstamus. Jei romanas būtų
išspausdintas, žlugtų ne vieno gyvenimas, todėl daug kas gali trokšti Oveną Kvainą amžinai nutildyti.
Netrukus Kormorano Straiko įtarimai pasitvirtina – randamas žiauriai nužudyto rašytojo kūnas. Prasideda lenktynės su žudiku, su
tokiu negailestingu Straikas dar nebuvo susidūręs...

100 istorinių Vilniaus reliktų / Darius Pocevičius. - Vilnius, 2016.
Ši knyga kviečia atrasti gyvąją miesto istoriją, kurią pasakoja fundacinės lentelės, statinių likučiai, užrašai, monogramos, herbai,
paminklai, dekoro elementai. Jų atskleista senojo Vilniaus istorija skiriasi nuo perdėm romantizuotos, mitologizuotos ir lituanizuotos
versijos, dažnai sutinkamos istorinėse apybraižose ir turistinėse brošiūrose.
Istorinį detektyvą primenančios reliktų paieškos smarkiai išplečia turistinę miesto topografiją, paprastai apsiribojančia 10–15
lankytinų vietų, ir ragina pasidairyti toliau nuo centrinių gatvių. Tą padaryti padės leidinyje patalpinti 59 žemėlapiai, 72 dokumentų
atvaizdai, 122 piešiniai, 195 brėžiniai, 272 fotografijos, 941 naudotos literatūros ir archyvinių dokumentų šaltinis. Pagal knygos gale
pridėtą žemėlapį skaitytojams bus nesunku patiems susidaryti kelionių maršrutus.
Imagas / Liudmila Ulickaja. - Kaunas, 2016.
Šis romanas – tai spalvinga mozaika, sudaryta iš įvairių tautybių, daugiausia žydų, ir įvairias religijas išpažįstančių žmonių likimų.
Juos visus vienija karmelitų vienuolis brolis Danielis, realiame pasaulyje turėjęs savo prototipą Oswaldą Rufeiseną (1922–1998).
Keistas darinys: jis – apsikrikštijęs žydas, katalikų kunigas, karmelitas vienuolis. Gyvena vienuolyne ant Karmelio kalno, Izraelyje,
Haifos mieste, ir vadovauja mažai, bet įvairiatautei nepasiturinčių atklydėlių iš įvairių pasaulio kraštų katalikų bendruomenei.
Važinėja apsižergęs motorolerį. Pragyvenimui užsidirba lydėdamas ekskursijas po Šventąją Žemę. Antrojo pasaulinio karo metais, kol
naciai neatskleidė jo tautybės – vertėjas gestape, vis dėl to spėjęs išgelbėti šimtus myriop pasmerktų geto žydų.
Odilė, arba Oro uostų vienatvė / Valdas Papievis. - Vilnius, 2016.
Odilė – elegantiška devyniasdešimtmetė paryžietė, petite dame, žinanti, „ką reiškia senti, bet nežinanti, ką reiškia suaugti“.
Pasakotojas – ilgametis jos palėpės Paryžiaus centre nuomininkas, kasdienis lankytojas ir palydovas. Priverstas prisitaikyti prie Odilės
ritmo, pamažu įsukamas į jos pasaulį, dvelkiantį prustiškąja belle époque. Iš jos manierų, kasdienių ritualų, aplinkos žmonių ir daiktų,
iš jos jaunystėje rašyto apsakymo srūva praėjęs laikas, nejučia persmelkiantis pasakotojo dabartį ir ateitį.
Karalių meilės istorijos / Gill Paul. - Vilnius, 2015.
14 nuostabių istorijų leidžia žvilgtelėti į pastaruosius septynis šimtmečius valdžiusių monarchų širdies reikalus. Pasakojimai
atskleidžia stebinančią tiesą apie tai, kokie jausmai kunkuliavo šių žmonių širdyse.
Nenutraukiamos gijos / Mahtob Mahmoody. - Vilnius, 2016.
Penkerių Mahtob su mama ir tėčiu iš Amerikos atvyksta į Iraną aplankyti tėvo giminių. Nuo tos akimirkos mergaitės ir jos motinos
tariamos dviejų savaičių atostogos virsta pusantrų metų trukusiu pragaru. Jos kenčia ne tik tėvo smurtą, bet ir išgyvena baisius
irakiečių bombardavimus, tuo metu šalyje vyksta karas. Fanatikas tėvas nebesutinka išleisti jų atgal į namus, į Ameriką. Mergaitės
motina nepasiduoda ir atkakliai ieško būdų ištrūkti. Padedamos geranoriškų žmonių motina su dukra pėsčios įveikia kalnus ir atsiduria
Turkijoje, paskui galiausiai pasiekia išsvajotą gimtinę.
Patirtos kančios skaudžiai paveikė tolesnį mamos ir dukros gyvenimą, tėvo šešėlis ir nuolatinė baimė persekiojo jas ir vėliau
Amerikoje.
Ši mamos ir dukters istorija sudomina leidėjus ir žiniasklaidą. Mahtob mama Betty parašo knygą „Tik su dukra“, ją pristatydama
aplanko daug šalių, dalyvauja televizijos laidose. Pagal knygą „Tik su dukra“ sukuriamas ir filmas.
Penkios paauglių meilės kalbos / Gary Chapman. - Vilnius, 2016.
Ši knyga – tai tarsi konsultacijų kabinetas, kur susitiksite su daugybe tėvų ir paauglių, leidusių pasidalyti jų kelione supratimo ir
meilės link.

Ilgametis šeimų konsultantas dr. Garis Čapmanas pataria, kaip suprasti paauglio vaiko meilės kalbą ir sukurti teigiamus santykius su
vaiku maištinguoju jo gyvenimo etapu.
Sužinokite, kaip meilė keičia paauglio suvokimą, malšina pyktį ir nustato ribas, kurioms reikia disciplinos ar bausmės.
Aptariamos svarbiausios paauglių gyvenimo problemos – tarp jų nepriklausomybės troškimas ir atsakomybė.
Sužinokite, kokia tėvų meilės svarba emocinei, intelektinei, socialinei ir dvasinei paauglio raidai.
Labai tave myliu. Mylėsiu net tada, jeigu tu nepaklausysi mano patarimo, tačiau kaip tik todėl, kad tave myliu, privalau tau duoti šį
patarimą.
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