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Du tėčiai – turtingas ir vargšas / Robertas T. Kijosakis ir Šeron L. Lechter. Vilnius, 2012.  

Du tėčiai - turtingas ir vargšas moko jus mąstyti taip, kaip mąsto turtingi, ir paaiškina pinigų veikimo principus - atskleidžia pinigų paslaptis, kurių 

turtingieji moko savo vaikus ir kurių nežino vidurinioji klasė. 

Perskaitę Du tėčiai - turtingas ir vargšas jūs sužinosite: 

• Apie jūsų finansų balanso svarbą ir kaip jį suvokti 

• Skirtumus tarp aktyvų ir pasyvų 

• Skirtumus tarp turtingųjų bei vidutinės klasės mąstysenos apie pinigus 

• Kaip investuoti dėl pinigų srauto, užuot investavus dėl vertės prieaugio 

• Ir daug kitų dalykų! 

Skaitydami Du tėčiai - turtingas ir vargšas jūs geriau suprasite, kaip jūsų mąstysena įtakoja jūsų gyvenimą. Jei jūs siekiate finansinės laisvės, tai Du tėčiai 

- turtingas ir vargšas yra puikus žingsnis pradėti jūsų mokymosi procesą. 

Per juokus į geresnę santuoką / Mark Gungor.  Vilnius, 2013.  

Knygoje aptariamos įvairios temos: skirtingas vyrų ir moterų mąstymas, mitas apie „sielos draugą“, nevienodas seksualumo lygis ir būtinybė atleisti. 

Autorius įrodo, kad raktas į santuokinę pilnatvę yra ne romantika ar likimas, o darbas ir įgūdžiai. Kad išlaikytų savo santykius ir įgautų įgūdžių, 

sutuoktiniai turi labai stengtis ir skirti laiko suprasti vienas kitą. 

Durniškės / Vytautas Petkevičius.  Vilnius, 2006.  

Bestseleriu tapusios rašytojo Vytauto Petkevičiaus knygos „Durnių laivas“ tęsinys „Durniškės“ Lietuvos atkurtos nepriklausomybės problemas 

apnuogina, „nurengia“ ir vėl „apvelka“ - neretai jau ironijos ir grotesko rūbais. 

Kaip aš ieškojau savęs, arba Penki keliai į rojų / Isabel Losada. Vilnius, 2013.  

Jaučiatės įstrigę? Aš irgi. Keliaudama į nušvitimą įkritau duobėn. Nemanėte, kad būna tokių gilių duobių, iš kurių negali išlipti? O aš įkliuvau.“ 

Knygos autorė Isabelė Losada išsikėlė kuklų tikslą – „kasdien jaustis beprotiškai laiminga“. Tačiau paaiškėjo, kad kelias sunkus, o Visata neatsiliepia į 

jos norus. Isabelė lieka be darbo, be vyro, namuose tvyro sumaištis. „Viskas, kas tik galėjo būti blogai, ir buvo blogai“, – sako ji. Taigi knygos autorė 

nusprendžia pertvarkyti gyvenimą ir pasikeisti pati. Vesdama mus Naujojo amžiaus labirintais, ji su žurnalistiniu užsidegimu ir be baimės aprašo 

pakvaišėlių fengšui specialistų konsultacijas, entuziastingų motyvacijos guru seminarus, Mudži pamokas. Autorė tyrinėja žmogaus tobulėjimo galimybes 

ir dvasingumą.  

Nuoširdžiai ir atvirai, beveik absurdiškai, Isabelė rodo sunkų kelią į savęs pažinimą ir siūlo naujai pažvelgti į gyvenimą. 

Naktinis budėjimas / Sarah Waters. Kaunas, 2012.  

Trys Sarah Waters romanai, tarp jų ir „Naktinis budėjimas“, buvo nominuoti vienai iš prestižiškiausių pasaulyje Booker premijai bei pateko į trumpąjį 

pagrindinių pretendentų sąrašą. 

Per aviacijos antskrydžius užtemdytame Londone skleidžiasi nuoširdi ir intymi istorija apie keturis šio miesto gyventojus – tris moteris ir vaikiną. Kėja, 

per karą vairavusi greitosios pagalbos automobilį ir gyvenusi nuolatinėje įtampoje, dabar dėvi vyriškus drabužius ir klaidžioja gatvėmis, apimta nerimą 

kurstančių troškimų, įnikusi į paieškas... 



Helena, sumani, miela, karštai mylima moteris, saugo skausmingą paslaptį. Viva, kerinti, efektinga mergina, atkakliai puoselėja ištikimybę pamiltam 

kareiviui... Dankanui per karą tenka grumtis su savais demonais. Veikėjų gyvenimai ir paslaptys stebėtinai savitai susipina. Karas paskatina užmegzti 

keistas sąjungas... 

Lyriškas, tragiškas, skaudžiai malonus, į epinio ir kasdienio didvyriškumo foną įsuptas romanas nagrinėja žmonių santykius ir siūlo subtilias staigmenas 

bei netikėtus įvykių posūkius. Naktinis budėjimas sukrečia. Autorė parašė išties įspūdingą knygą. 

Ateities modeliavimas / Vitalij Gibert. Vilnius, 2013.  

Vitalijaus Giberto knyga jus nukels į vaikystę – į tuos potyrius, kai be baimės įsisupę sūpuoklėmis svaigdavote iš laimės, darydavote tik tai, ką 

norėdavote daryti... Augdami dažnai pamirštame paprastas nerūpestingo gyvenimo taisykles, pagal kurias viskas – lyg burtų lazdele mostelėjus. 

Perimame suaugusiųjų paklydimus su jų nepasitikėjimu, baimėmis, netikromis vertybėmis ir... kenčiame. Kaip ir dera suaugusiesiems. 

Nereikia lankyti specialių kursų ar keliauti į žemės pakraštį pas aiškiaregius, kad sužinotumėte tai, ką žinote jau nuo gimimo. Tiesiog atraskite, atverkite 

tas žinias savyje – išmokite pasitikėti dieviškuoju planu, gyventi be prisirišimo ir baimės, sąmoningai rinktis tik norimą patirtį. Tai ir yra sveikatos, 

laimingų santykių, finansinės gerovės ir profesinės sėkmės raktas. 

Buvęs sužadėtinis / Teresa DesJardien. Kaunas 2009. 

Robinsonas Holisteris - šeštasis Rousgudų grafas, tragiškai paveldėjęs titulą- praradęs savo vyresnįjį brolį Vaterlo mūšyje ir netrukus po to mirus tėvui. 

Nepratęs prie džentelmeniško gyvenimo ir tuščio laiko leidimo, grafas pradeda dirbti apsaugos agentūroje. Robinsonas net negalėjo įsivaizduoti, kas į jį 

kreipsis pagalbos... Ledi Madlinai Dalton Robinsonas kartą jau piršosi ir ji jau buvo susižiedavusi su jo broliu, bet nesusipratimai nubloškė ją nuo abiejų 

vyrų. Dabar Madlina nori, kad buvęs sužadėtinis apsaugotų ją nuo vyro, siekiančio jos meilės. Bet ar Madlina leis jam saugoti ir savo širdį? 

Maištininko išpažintis / Boris Nemcov.  Vilnius, 2015.  

"Rusijoje baudžiava truko keturis šimtus, totorių-mongolų jungas - tris šimtus metų. Per tą laiką susiformavo vergų ir chamų visuomenė. Mūsų šalies 

istorija neteikė paskatų mylėti žmones. Tai pastebėjo daugelis didžių rašytojų. Puškinas rūsčiajam savo amžiuje "laisvę šlovino, gailestingumo 

puolusiesiems meldė". Tolstojus "Chadži Murate" stebėjosi kariškių, žiūrinėjančių nukirstas priešų galvas, žiaurumu. Galiausiai Berdiajevas pastebėjo, 

kad "vergystė skatina žiaurumą". Didieji rusų rašytojai ir mąstytojai suprato, kad mūsų liaudis klusni, o dar ir į savinaiką, į maištus linkusi. Ji garbina 

žiaurius Rusijos valdovus, kuria legendas apie Ivaną Rūstųjį, Petrą Didįjį, Leniną, Staliną. Apie gailiaširdžius valdovus, tarkim, Aleksandrą II, legendos 

nekuriamos." 

Kaimo mergaičių trilogija ir epilogas / Edna O'Brien.  Vilnius, 2008.  

Kaimo mergaičių trilogija“ – ryški, jausminga ir skandalinga knyga, vėliau papildyta dar dviem pasakojimais apie tolesnį suaugusių mergaičių gyvenimą, 

pasakoja apie skurdų, prietarais, prievarta ir socialine nelygybe alsuojantį Airijos kaimelį, iš kurio į platų pasaulį ir geresnį gyvenimą bando išsiveržti dvi 

geriausios draugės. Rami, nuolaidi, poetiška Keitė ir gyvybinga, įžūli, ciniška Baba kartoja pačios rašytojos nueitą kelią: kaimas, vienuolyno mokykla ir 

galiausiai gyvenimas Dubline – svajonių mieste. Tačiau gyvenimas jų neglosto – rožinės svajonės, laisvės siekis ir taip trokštami meilės nuotykiai 

realybėje dažnai atrodo visiškai kitaip. Skirtingai į gyvenimą žiūrinčių merginų susidūrimas su tikrove kartais sukelia juoką, kartais – gailestį. 
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