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Trys draugai / Erich Maria Remarque. - 2-oji laida. - Kaunas, 2017.  

Trys draugai" – liūdnas romanas apie draugystę ir tragišką meilę. Tai knyga ne apie laiką, o apie save: sugrįžusį iš karo ir bandantį stotis ant kojų. 

Trys herojai – skirtingi, bet vieno likimo: jie buvę kareiviai, kuriems draugystė – vienintelis pastovus dalykas vertybių žlugimo epochoje. Rašytoją 

jaudino didysis jo amžiaus skausmas – fašizmas ir karas. Jis negalėjo jų panaikinti, bet mokėjo jų neapkęsti, kaip priešpriešą blogiui iškeldamas 

nenugalimą žmogiškąjį orumą. 

Jonavos kaimas / Pranas Žagarys. - Vilnius, 2015. 

Dabartinio Rokiškio rajono šiaurinėje dalyje, apie 3 km nuo Latvijos, iki baudžiavos panaikinimo buvo Čedasų dvaro, valdomo grafų Komarų, 

filialas – palivarkas, vadintas Jovov arba Janovo. Baudžiavos naikinimo metu šis palivarkas buvo išdalintas 1847–1857 m. laikotarpiu ponų iš ūkių 

išvarytiems baudžiauninkams po 3 dešimtines žemės kiekvienam. Taip vietoj palivarko buvo įkurtas rėžinis kaimas, kurį vietiniai lietuviai vadino 

Jonava. Knygoje aprašomi su šiuo kaimu susiję įvykiai nuo 1861 iki 1953 metų. 

Dauguma seniausių įvykių aprašyti remiantis dokumentais. Kiek siekė autoriaus tėvų ir kitų senų žmonių atmintis, dokumentuose užfiksuoti įvykiai 

papildomi jų atsiminimais. Kaimo istorija baigiama paties autoriaus atsiminimais. 

Jonavos kaimo istorija papildoma pora temų, susijusių su visa Lietuva. Pirmoji – pokario Lietuvos kaimiečių lūkesčiai ir jų neišsipildymas. Antroji 

– Lietuvos vietovardžių nereikalingas darkymas dabartiniu metu. 

English is not easy / Luci Gutiérrez. - Vilnius, 2019 

Išradingai iliustruotas ir šmaikštus, tačiau itin kruopščiai parengtas praktinis vadovas visiems besimokantiems ar norintiems pasikartoti anglų kalbą 

–„(Ne)paprasta anglų kalba = English is not easy“. Ši knyga padės linksmai išmokti kalbą, o joje pateikti žodžiai pravers ne įsivaizduojamose, bet 

tikrose kasdieniškose situacijose.  

Rožių dvaras / Irena Buivydaitė. - Vilnius, 2019. 

Staiga mirus turtingam verslininkui Leonui, našlė Hera lieka didžiuliame šiuolaikiniame dvare viena, prislėgta netekties ir... staiga išaiškėjusių 

kruopščiai saugotų mylimo vyro paslapčių, apie kurias nė neįtarė. Pasirodo, kad jų verslo imperija bankrutuoja, beveik visas nekilnojamasis turtas 

įkeistas bankui už skolas, moteriai likusi tik nedidelė dvaro dalis. Visa kita parduodama. Hera tūno nebemielame būste, triūsia savo išpuoselėtame 

rožyne ir, tūždama ant viso pasaulio, stebi naujuosius kaimynus, įsibrovusius į jos su tokia meile kurtus namus. Visos naujakurių pastangos 

susidraugauti atsitrenkia kaip į sieną. Kiekviena atsikėlusi šeima – tai nauja istorija, nauja drama, kurios nejučia įtraukia ir Herą, priversdamos 

permąstyti ankstesnes nuostatas, perkainoti vertybes. 

Centrinė stotis / Fiona Davis. - Vilnius, 2019.  

Niujorko Centrinė stotis – tai ne šiaip sau pastatas, tai – architektūros ir dizaino šedevras. Tuo dabar įsitikinę daugelis niujorkiečių. Tačiau Klarai 

Darden ir Virginijai Klėj šis pastatas reiškė visai ką kita. 

Klarai tai buvo tramplinas į šlovę. 1928-aisiais ji dėstė iliustraciją Centrinės stoties meno mokykloje. Gabi ir ambicinga mergina siekia pripažinimo, 

tačiau įveikti išankstines nuomones, kad moterys nėra tokios talentingos, ir kad iliustracija yra žemesnės rūšies menas, labai nelengva. Bet Klara 

nepasiduoda, ir greitai įžūlumas ir pastangos ne tik iškelia ją į karjeros aukštumas, bet ir sujaukia širdį. Ji blaškosi tarp turtingo poeto, galinčio 



užtikrinti jai ateitį, ir talentingo, tačiau atžaraus beturčio tapytojo. Tačiau greitai visos bohemos meilės rūpesčius ir svaiginančią karjerą sugriaus 

didžioji depresija. Ir Klara nė nenutuokia, ką ji jai atneš… 

1974-aisiais Centrinė stotis suvargusi ir apleista – beveik kaip Virginija Klėj. Čia ilgiau užsibūti nesaugu. Tačiau Virginijai stotis – paskutinis 

prieglobstis. Neseniai išsiskyrusi, ji turi išlaikyti paauglę dukrą, taigi darbas stoties informacijos kioske jai tikras išsigelbėjimas. Beklaidžiodama po 

stotį, ji aptinka apleistą meno mokyklą, o joje – akvarelę, kuri įsuka Virginiją į praeities verpetus. Kam priklauso šis kūrinys? Virginija vis giliau 

grimzta į prieškario bohemos gyvenimo labirintus, net neįtardama, kad šis radinys pakeis jos pačios gyvenimą visiems laikams. 

Juozas Dringelis / Laimutė Cibulskienė ir Elena Glavickienė. - Vilnius, 2018. (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai) 

Išties, ši knyga – puikus liudijimas apie tai, ką gali dėl savo šalies padaryti gimtąjį kraštą mylintis žmogus. Įdomus pasakojimas apie paprastą, 

darbštų, kuklų žmogų, kuriam istorinės aplinkybės nutiesė kelią į didžiąją politiką ir pašaukė valstybės atkūrimo darbams. Knygoje gausu 

pasakojimų apie jo senelius, tėvus, brolius, mokymąsi, studijas ir darbą, gausu prisiminimų ir svarbiausias gyvenimo akimirkas liudijančių 

nuotraukų. 

Nijolė Ambrazaitytė / sudarytojai Ramunė Sakalauskaitė, Valdas Selenis, Zigmas Vaišvila, Jurgita Valčikaitė. - Vilnius, 2018. (Lietuvos 

Nepriklausomybės Akto signatarai) 

Knyga parašyta ir išleista vykdant 1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarų 2002 m. kovo 10 d. visuotinio susirinkimo nutarimą. 

Signatarų klubo redaktorių kolegija: Irena Andrukaitienė, Virgilijus Juozas Čepaitis, Virgilijus Kačinskas, Bronislovas Kuzmickas, Leonas Milčius, 

Zigmas Vaišvila. Remiantis 2003 m. spalio 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų statuso įstatymu Nr. IX-1789, šios knygos viršelyje ir 

tituliniame lape keičiamas serijos pavadinimas: vietoj „1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarai“ – „Lietuvos Nepriklausomybės 

Akto signatarai“. Prieštituliniame puslapyje – Nijolė Ambrazaitytė Lietuvos Respublikos Seime. 1996 m. balandžio 1 d. Valentino Vaičekausko 

nuotrauka iš N. Ambrazaitytės šeimos archyvo. 
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