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Veidu į saulę / Jolita Herlyn. - Vilnius, 2018.  

Septintasis lietuvių rašytojos romanas „Veidu į saulę“ kviečia pajusti kito žemyno ritmą. Meksikoje gyvena Akna Marija. Keistas vardų derinys 

neatsitiktinis. Pirmasis jų skirtas Majų civilizacijos dievybės Aknos, siejamos su motinyste ir gimdymu, garbei. Marijos vardas – moters ryšys su 

krikščioniškosios civilizacijos tradicija. Du vardai tarsi du poliai atspindi meksikietės gyvenimą. Ryšios Meksikos spalvos, kvapai, garsai ir nuolatinis 

šurmulys romane mainosi su lietuvišku niūrumu ir dangaus pilkuma, o globojančias senovės majų dvasias keičia vienatvė daugiabutyje Klaipėdoje.  

Romanas su Italija / Jurga Jurkevičienė, Paulius Jurkevičius. - Vilnius, 2018. 

Knyga „Romanas su Italija“ – lyg keturiomis rankomis sugrota Domenico Scarlatti sonata – parašyta moters ir vyro, todėl tie patys itališko 

gyvenimo epizodai pateikiami visiškai skirtingai. Istorijos apie tai, ką reiškia Italijoje būti donna, moterimi, lankytis pas ginekologą, leisti sūnų ir 

dukrą į mokyklą, apie vyriškas laimės paieškas Palerme ir susidūrimus su priešingų politinių pažiūrų atstovais, apie tai, kas yra popietės miegas 

pisolino ir kas nutinka jo nepaisantiems, daug kitų įvykių ir kelionių po Apeninus – visa tai papasakota su šmaikščia ironija. 

Perskaitę šią knygą ir praleidę vieną dieną Romoje, nė nepajusite, kad dviejų lietuvių romanas su Italija užtruko ketvirtį amžiaus. 

Sirakūzai / Delia Ephron. - Vilnius, 2017 

„Sirakūzai“ – psichologinis romanas apie santuoką, apie apgavystes, kuriomis maitiname kitus ir save, apie tėvus ir vaikus, apie tai, ką padarome, 

norėdami santuoką išardyti, ir ko griebiamės, norėdami ją išsaugoti. Apie skausmą, kurį sukeliame sau ir kitiems. Šis romanas „Sirakūzai“ kaip 

džiazas: savo įvykių versiją pasakoja kiekvienas veikėjas, o mes jaučiame, kaip nepaliaujamai kyla įtampa, romanas pamažu virsta trileriu.  

Vis dar aš / Jojo Moyes. - Kaunas, [2018].  

Luisa įsisuka į Niujorko aukštuomenę ir užmezga pažintį su Džošu Rajanu, kuris tarsi vis primena jai praeitį. Neilgai trukus Lu suvokia, kad ima 

plėšytis tarp darbovietės Penktojoje aveniu ir lobių kupinos vintažinių drabužių parduotuvės, kur ji jaučiasi kaip namuose. Visgi ateina laikai, kai 

neišvengiamai tenka paklausti savęs: kas ta Luisa Klark? Ir kaip rasti drąsos klausytis širdies — kad ir kur toji vestų? 

Šmaikščiame, romantiškame, graudžiame romane „Vis dar aš" Lu pagaliau suvokia, kas esanti, kuo jai lemta būti — kaip gyventi visavertį gyvenimą 

savo puikiame naujajame pasaulyje. 

Gyvenimas be pabaigos / Frédéric Beigbeder. - Vilnius, 2018. 

Asmeniškai aš visai nesuinteresuotas mirti. Negana to: mirtis manęs nepalies. Šis pasakojimas yra apie tai, ko ėmiausi, kad nemirčiau taip kvailai 

kaip kiti. Nėra nė kalbos numirti nesipriešinant. Mirtis – tinginių reikalas, tik fatalistai tiki jos neišvengiamumu. 

Gerai įsidėmėkit šią tikrovę: jūs mirsite todėl, kad pasidavėte. Mirsite jūs, o aš ne. 

Frédéric Beigbeder (Frederikas Beigbederis, g. 1965) – vienas žinomiausių šiuolaikinių prancūzų rašytojų, televizijos, spaudos, reklamos, naktinių 

klubų žvaigždė. Lietuvių kalba 2002 m. pasirodęs jo romanas „Meilė trunka trejus metus“ iškart tapo perkamiausia knyga, o knygos pavadinimas – 

visuomenėje tvirtai įsišaknijusia teze. 

Tačiau dabar viskas pasikeitė. Buvęs barų liūtas – ne tik pavyzdingas sutuoktinis, bet ir rūpestingas dviejų dukterų tėvas, besistengiantis joms duoti 

visa, ko tik jos užsigeidžia. Net ir amžiną gyvenimą. Nes viskas prasidėjo nuo dešimtmetei dukrai staiga duoto pažado, kad „nuo šios minutės 

niekas niekada nemirs“. Sulaukęs penkiasdešimties, gyvenimą iš visų jėgų švaistęs autorius apie mirtį ima galvoti nuolat – ir vis labiau jos bijoti. 



Išeitis? Niekada nemirti. Kaip tai padaryti? 

Frédéric Beigbeder leidžiasi į kelionę po naujausius mokslo atradimus, progresyviausias medicinos klinikas, įsiveržia į talentingiausių biologų ir 

genetikų laboratorijas tam, kad sužinotų, kaip gyventi amžinai. Prisipažinkite, juk ir jūs jau ėmėte maniakiškai rūpintis sveikata, mityba ir dienos 

režimu? Naktinį klubą pakeitėte sporto klubu? Visa tai daro ir autorius, kiekvieną sekundę nepamiršdamas pasijuokti iš savęs. Įžūliai ir ironiškai jis 

piešia savo kartos, bailiai drebančios mirties akivaizdoje ir ieškančios nemirtingumo, portretą.  

Raganos širdis / Renata Šerelytė. - Vilnius, 2018.  

Vis dėlto – kas gi tu esi, Magdalena? Ragana ar žiniuonė? Karalienės patikėtinė ar išdavikė? Dvasios sesuo ar priešė? Sunku, o podraug smalsu ir 

baisu brautis su tavimi per sustingusią laiko tamsą ir patikėti, kad nieko nėra svarbiau už meilę ir mirtį, nes viena jų plačiai atveria amžinybės 

vartus, o kita juos aklinai uždaro. 

Šioje paslaptingoje istorijoje susipina ištikimybė ir išdavystė, klasta ir meilė, garbė ir nuopuolis, nuodai ir špagos. Visa tai, kas spindi iš amžių 

gelmės raudonu kraujo karbunkulu. 

Alisos tinklas / Kate Quinn. - Vilnius, 2018.  

Jaudinantis amerikiečių autorės Kate Quinn istorinis romanas „Alisos tinklas“ pasakoja apie dvi moteris, kurias netikėtai sujungia nuostabi drąsos ir 

atpirkimo istorija. Dvi moterys – šnipė, užverbuota dirbti Alisos tinkle, kuris iš tiesų egzistavo Prancūzijoje Pirmojo pasaulinio karo metu ir 

keistoka jauna amerikietė, 1947 metais ieškanti savo pusseserės. 

Lietuvių kalbos pagrindai rusakalbiams / Regina Žukienė. - Vilnius, 2013. 

Leidinyje "Lietuvių kalbos pagrindai rusakalbiams" nagrinėjamos šešios sėkmingai komunikacijai lietuvių kalba būtinos temos. Jos atskleidžiamos 

per kalbėjimo, leksikos, gramatikos ir kitas praktines bei kūrybines užduotis. Šioje knygoje skaitytojas taip pat ras nesudėtingų skaitymo ir 

klausymo užduočių, padėsiančių įtvirtinti teorines žinias. 

Knyga "Lietuvių kalbos pagrindai rusakalbiams" orientuota į trumpą pažintinį, praktinį ir šviečiamąjį lietuvių kalbos kursą. Mokymo medžiaga 

sudaryta taip, kad pabaigus mokymo kursą būtų pasiektas pradedančiojo lietuvių kalbos vartotojo lygmuo (Europos Tarybos lygių ekvivalentas – 

A1 Breakthrough). 

Lietuvių kalba užsieniečiams: teorija ir praktika / Regina Žukienė. - Vilnius, 2012.  

Leidinyje nagrinėjamos šešios sėkmingai komunikacijai lietuvių kalba būtinos temos. Jos atskleidžiamos per kalbėjimo, leksikos, gramatikos ir kitas 

praktines bei kūrybines užduotis. Šioje knygoje skaitytojas taip pat ras nesudėtingų skaitymo ir klausymo užduočių, padėsiančių įtvirtinti teorines 

žinias. 

Knyga orientuota į trumpą pažintinį, praktinį ir šviečiamąjį lietuvių kalbos kursą. Mokymo medžiaga sudaryta taip, kad pabaigus mokymo kursą būtų 

pasiektas pradedančiojo lietuvių kalbos vartotojo lygmuo (Europos Tarybos lygių ekvivalentas – A1 Breakthrough). 
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