Mano sesuo Roza, Justine Larbalestier
Kai septyniolikmečio Če šeima persikrausto iš Bankoko į Niujorką, didžiausiu
jo rūpesčiu tampa ne adaptacija naujoje šalyje ar draugų paieškos, bet mažoji
sesutė Roza. Už naivių gražutės dešimtmetės akių ir žavingų gelsvų garbanų
slepiasi šaltas, racionalus ir negailestingas protas: absoliučiai empatijos neturinti
Roza vagia, manipuliuoja, kankina ir meistriškai išsisuka sulaužiusi savo
pasižadėjimus „būti gera".
Tiesą sakant, Če neabejoja: jo sesuo yra tikrų tikriausia psichopatė. Grėsminga,
pavojinga ir, nepaisant savo amžiaus, neįtikėtinai gabi. Nei darbuose paskendę
tėvai, nei Roza besižavintys aplinkiniai net neįtaria, kas slepiasi už angeliško
mergaitės veidelio. Tačiau Če žino: kadaise pasižadėjęs saugoti mažąją sesutę
nuo pasaulio, dabar turės pasaulį saugoti nuo Rozos.

Lituanica. Nematoma pusė, Gražina Sviderskytė
Pirmą kartą „Lituanicos“ istorija nagrinėta taip plačiai: trys valstybės, daugiau
nei dvidešimt archyvų, tūkstančiai anksčiau netyrinėtų ir neskelbtų dokumentų,
septyneri metai paieškų ir atradimų.
Šis pasakojimas prasideda akistata su 1933 metų įvykiais ir kone pasiekia mūsų
dienas. Jo herojai yra ne tik lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas (tai yra,
Jucevičius ir Girskis, tai yra, Jucius ir Girch), bet ir daugelis kitų garsenybių ar
pirmąkart įvardijamų asmenų – politikų, diplomatų, karininkų, kitų elito atstovų,
policininkų, funkcionierių, rezistentų. Vyksmo arena: Jungtinės Amerikos
Valstijos, Vokietija ir Lietuva.
Knygoje įvykiai pateikti kaip duotojo politinio trilerio scenarijuje, kurio autorius
nežinomas: herojai kovojo ir kentė, kirtosi jų svajos ir galios, aukšti idealai ir
aktualijos. Atrodė, kad taurus ir beprotiškas Dariaus ir Girėno polėkis pakeis
tautos likimo vagą, bet jų nelemta žūtis galiausiai suformavo mitą, kuriame
susipainiota ir užsimiršta.

Ateities žmogaus fenomenas: kaip neknisti sau proto ir džiaugtis
gyvenimu.
Naglis Bierancas
Naglio Bieranco-Naglimanto, „Instagram“ žvaigždės, ir Tomo Lagūnavičiaus,
vieno žymiausių Lietuvos psichologų knyga, kurioje ieškoma atsakymų į
klausimus, koks yra ateities žmogus. Naglis be nutylėjimų atsako į pačius
atviriausius klausimus, kurių svarbiausias - ko reikia gyvenime, kad būtum
laimingas, būdamas savimi. Naglio atvirumas - sukrečiantis, bet kartu ir
suteikiantis drąsos, ryžto, pasitikėjimo. Psichologas T. Lagūnavičius savo
profesionaliomis įžvalgomis papildo Naglio atsakymus, juos paaiškina.

Aušvico tatuiruotojas. The Tattooist of Auschwitz
Paremta tikra Leilo Sokolovo meilės ir išlikimo istorija
Ištatuiravau numerį ant jos rankos, o ji ištatuiravo savo vardą ant mano širdies.
1942-ųjų balandį Leilas Sokolovas, žydas iš Slovakijos, ištremiamas į Aušvico
koncentracijos stovyklą. Leilas kalba keliomis kalbomis, tad priverčiamas tapti
Tätowierer, kurio užduotis – amžinais ženklais, vėliau tapsiančiais vienu
ryškiausių Holokausto simbolių, pažymėti stovyklos kalinius.

Stephen Hawking
A Brief History Of Time
Was there a beginning of time? Could time run backwards? Is the universe infinite
or does it have boundaries? These are just some of the questions considered in an
internationally acclaimed masterpiece by one of the world’s greatest thinkers. It
begins by reviewing the great theories of the cosmos from Newton to Einstein,
before delving into the secrets which still lie at the heart of space and time, from the
Big Bang to black holes, via spiral galaxies and strong theory. To this day “A Brief
History of Time” remains a staple of the scientific canon, and its succinct and clear
language continues to introduce millions to the universe and its wonders.

Erin Watt
One Small Thing
A sensationally gripping new novel about a girl falling for the one boy she should
never have met…
Their secret could tear everything apart…
Beth’s life hasn’t been the same since her sister died. Trapped at home by her overbearing parents Beth needs to get out. So when she sneaks out to a party and meets
the boy everyone’s been talking about she’s shocked by their instant connection,
and the part he played in her sister’s death.

Erin Watt
Fallen Heir: The Royals 4
These Royals will ruin you.
Easton Royal has it all: looks, money, intelligence. His goal in life is to have as
much fun as possible. He never thinks about the consequences because he doesn’t
have to.
Until Hartley Wright appears, shaking up his easy life. She’s the one girl who’s
said no, despite being attracted to him. Easton can’t figure her out and that makes
her all the more irresistible.
Hartley doesn’t want him. She says he needs to grow up.
She might be right.

Erin Watt
Cracked Kingdom The Royals, 5
Ever since Hartley Wright met Easton Royal, her life hasn’t been the same. There
are enemies behind every corner and dangers beyond each door. When tragedy
strikes and steals her memories, she can’t trust anyone, not even the blue-eyed
boy who promises her that everything will be all right.

