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Lietuvos istorija / red. A. Šapoka. - [patais., perredaguotas ir papild. leid.]. - Vilnius, 2016.
A. Šapokos redaguota „Lietuvos istorija“, išleista 1936 m., buvo skirta plačiai visuomenei ir mokyklai. Moksliniu objektyvumu,
logišku rašymo būdu, šaltinių istoriografijos analizė, aiškiai išreikšta lietuvių tautine pozicija ji pranoko visus iki šiol išleistus Lietuvos
istorijos veikalus ir netgi dabar, taip pažengus mūsų istorijos tyrinėjimams, tebėra populiari.
Holivudo meilės istorijos / Gill Paul. - Vilnius, 2016.
Holivudo ekranuose ir kitapus jų užgimė nuostabiausios meilės istorijos. Knygoje su įspūdingomis detalėmis atpasakojama keturiolika
tikrų meilės romanų, parodomi prašmatnūs bei dramatiški XX a. 3-8 dešimtm. kino žvaigždžių gyvenimo užkulisiai.
1000 istorijos įdomybių / iš anglų kalbos vertė Aušra Karsokienė. - Vilnius, 2016.
Atsiversk šią išskirtinę knygą ir sužinok daugiau nei 1000 svarbiausių ir įdomiausių istorijos faktų. Kodėl egiptiečiai balzamuodavo
mirusiuosius? Kas buvo hoplitai? Kodėl koliziejus pastatytas pelkėje? Ši knyga suteiks ir smagios veiklos – pasiūlys žaidimų ir
minčių, kaip iš paprastų daiktų pasidaryti stebuklingų lobių, leis pasitikrinti žinias, o laukeliuose su antrašte „Būna ir taip“ laukia
juokingi, netikėti, kartais beveik neįtikėtini faktai iš senovės gyvenimo.
Danų mergina / David Ebershoff. - Vilnius, 2016.
Pagal tikrą istoriją parašytoje knygoje „Danų mergina“ pasakojama apie daugybės fizinių ir psichologinių jėgų pareikalavusią Einaro
Vegenerio transformaciją į moterį, istorijoje žinomą Lilės Elbės vardu.
Lilės Elbės istorija – tai ir pasakojimas apie meną, kūrybą, įsivaizdavimą to, kas turėtų būti. Tai pasakojimas apie menininkus, kurie
pasitelkdami meną interpretuoja pasaulį ir pačius save.
Pasakojimas apie Lilę Elbę – tai ir meilės istorija... Kodėl Gerda priėmė Lilę į savo santuoką? Koks buvo jos vaidmuo Lilės virsme?
Gal ji tai darė iš meilės ir pasišventimo, siekdama puoselėti ir apsaugoti, o gal Gerdos motyvai buvo kur kas sudėtingesni? Lilė taps
nuostabiausia Gerdos mūza, o jos garsiausi paveikslai – dabar verti daugybės tūkstančių dolerių – tai Lilės portretai. Atsiradus Lilei
buvo patenkintos Gerdos, kaip menininkės ambicijos.
Pasakojimas apie Lilę Elbę – tai ir tapatumo paieškų istorija. Kas mes esame? Kuo norime tapti? Kaip suvokiame save? Kokiais
suvokti norime būti?
Druska jūrai / Ruta Sepetys. - Vilnius, 2016.
Šioje tragiškoje kelionėje susipina keturių jaunų žmonių istorijos. Pabėgėlių sraute likimas suveda lietuvę Joaną, lenkę Emiliją,

Florianą iš Rytų Prūsijos ir vokietį jūreivį Alfredą. Karas jų širdyse paliko negyjančius randus, juos nuodija ir giliai slepiamos
skaudžios paslaptys.
Karo girnose negailestingai sumalti tūkstančių paprastų žmonių, ypač vaikų, likimai, daugiausiai gyvybių laivybos istorijoje
pasiglemžusi katastrofa ir net pražuvęs Gintaro kambarys – visa tai R. Sepetys meistriškai įaudė į sukrečiantį ir realistinį istorinio
romano audinį.
Tarp pilkų debesų / Ruta Sepetys. - Vilnius, 2016.
1941-aisiais penkiolikametė Lina rengiasi dailės studijoms, pirmiesiems pasimatymams ir kitokiems vasaros džiaugsmams. Tačiau
vieną naktį į namus įsiveržia slaptoji sovietų policija ir sykiu su motina ir broliu išveža Liną į Sibirą. Linos tėtis, atskirtas nuo šeimos,
pasiunčiamas mirti kalėjime. Viskas griūva.
Lina narsiai grumiasi už gyvenimą ir prisiekia, jei liks gyva, įamžinti savo šeimos ir tūkstančių kitų panašios lemties žmonių kančias
piešiniais ir aprašymais. Rizikuodama gyvybe, ji kuria ir siunčia meninius pranešimus vildamasi, kad šie kaip nors pasieks kalintį tėtį
ir duos jam žinią, jog jie - dar gyvi.
Tai ilga ir šiurpi kelionė, tad vien neįtikėtina stiprybė, meilė bei nepalaužiama viltis palaiko Liną ir jos šeimą, padėdamos jiems
ištverti dieną po dienos. Tik ar vien meile gali būti gyvas?
„Tarp pilkų debesų" - užburianti istorija, kuri užgniaužia kvapą ir pavergia širdį, atskleisdama įstabią žmogaus dvasios prigimtį.
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