
BARBORA RADVILAITĖ. Zbigniew Kuchowicz 

 
Išsamus ir kartais šokiruojantis istorinis tyrimas apie Lietuvos istorijos ikoną – Barborą 
Radvilaitę. 500-ųjų jos gimimo metinių proga, viskas apie legendinę Lietuvos asmenybę 
vienoje įspūdingo grožio beveik 500 psl. knygoje. 
Jei reikėtų išrinkti Lietuvos istorijos moterį, kurios gyvenimas labiausiai apipintas legendų, 
ji be konkurencijos laimėtų. Nors nepaliko literatūros kūrinių, nevadovavo mūšiams, 
nelėmė valdinių likimų, karalienė Barbora – viena garsiausių, labiausiai žinomų istorinių 
asmenybių. Mitai sklando ne tik apie didikės gyvenimą, bet ir apie mirtį... Jos neilgą 
gyvenimą tyrinėjo kelios kartos istorikų, likimą apdainavo poetai ir rašytojai, drobėse 
įamžino dailininkai. Iki šiol apie ją statomos pjesės ir kuriami miuziklai. 
Visi žinome, kad karalių galioje viskas, tik ne vedybos iš meilės... Tačiau Barboros 

Radvilaitės ir Žygimanto Augusto istorija – tas ypatingas atvejis, kai karalius nugali tėvų, didikų ir visuomenės 
pasipriešinimą ir veda mylimą moterį. 
 

ROMANOVŲ IMPERATORIENĖ. C.W. Gortner 

 
Dramatiškas pasakojimas apie imperatorienę Mariją Fiodorovną – Danijos princesę 
Dagmarą, paskutiniojo rusų caro motiną. 
Moteris gali valdyti ir nesėdėdama soste. 
Vos devyniolikos sulaukusi Dagmara, vadinama Mine, jau žino, kad jos, kaip Danijos 
princesės, pareiga – palikti šeimos lizdą ir ištekėti už valdovo. Įnoringas likimas nubloškia 
Minę į Rusiją, kur ji susituokia su Romanovų sosto įpėdiniu ir, jam paveldėjus sostą, tampa 
imperatoriene. 19 amžiuje kyla įnirtingas pasipriešinimas caro vienvaldystei, o Minei, 
stačiatikių papročiu vadinamai Marija Fiodorovna, tenka nuolatos ieškoti kompromisų 
šalyje, kurią ji ilgainiui pamilsta. 
Mirus vyrui, Aleksandrui Trečiajam, jaunas ir nepatyręs jųdviejų sūnus Nikolajus Antrasis 

imasi valdyti siaubingai susiskaldžiusią ir byrančią imperiją. Norėdama padėti jam reformuoti Rusiją, Marija susiduria 
su atkakliu valingos ir užsispyrusios Nikolajaus žmonos Aleksandros pasipriešinimu: fanatiškas pastarosios 
religingumas suartina ją su keistuoliu mistiku, vardu Rasputinas. 
Iš prabangiausių Sankt Peterburgo rūmų ir intrigų persmelktų diduomenės salonų autorius veda mus per kruvinus 
Pirmojo pasaulinio karo mūšių laukus ir bolševikų užgrobtos šalies platybes, parodydamas į anarchiją grimztančios 
imperijos žūtį ir neprilygstamą narsą bei aistrą moters, mėginančios ją išgelbėti. 
Ši įspūdinga saga atskleidžia mums neįtikėtiną carinės Rusijos prabangą, ir smurto bei tragizmo kupinas paskutines 
Romanovų valdymo dienas. C. W. Gortner drąsiai žengia dar neišmėgintu keliu, išmoningai piešdamas intymų ir 
tikrovišką šios įstabios imperatorienės bei jos šeimos portretą. 
Stephanie Dray, New York Times 

 

PRO RŪDIJANČIĄ NAKTĮ. Renata Šerelytė 

 
Kas sieja slogius pokario metus ir sovietmečio stagnaciją? Partizano likimą ir vaiką, iš kurio 
atminties ištrinta tautos istorija? Rūdžių ėdamą naktį ir naująjį rytą, kurio pažadas 
niekados nemiršta? 
Galbūt – niekas. Galbūt – viskas. 
Pirmuoju atveju nieko klausti nebereikia. O antruoju... 
Kiekvienas mūsų ilgisi žmogaus, į kurį norėtų būti panašus. Kad žinotų, kam atėjo ir dėl ko 
išėjo. Kad nebūtų vienas, eidamas slėniu tamsiuoju. 
Dvi romano pasakojimo gijos apima skirtingus praėjusio amžiaus dešimtmečius: 
paskutiniojo Aukštaitijos partizano istoriją ir istoriją vaiko, gimusio brandžiu sovietmečiu. 
Du labai nepanašūs likimai eina vienas šalia kito, savaip liudydami meilės, ištikimybės, 

šeimos, tikėjimo ir didvyriškumo sampratas. 
Renata Šerelytė – viena ryškiausių šiuolaikinių Lietuvos prozininkių. Su partizano Antano Kraujelio gyvenimu ir veikla 
susijusiai medžiagai studijuoti ir knygai rašyti Lietuvos kultūros taryba 2018 m. jai skyrė individualią stipendiją. 
Paskutiniojo Lietuvos partizano Antano Kraujelio-Siaubūno, žuvusio 1965 metų kovo 17 dieną, palaikai 2019 m. 
vasarą buvo aptikti Vilniaus Našlaičių kapinėse, tų pačių metų rudenį perlaidoti Vilniaus Antakalnio kapinių Lietuvos 
kariuomenės karininkų kvartale. 
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MAŽIAUSIA PASAULIO BIBLIOTEKA. Antonio Iturbe 

 
MAŽIAUSIA PASAULIO BIBLIOTEKA: iškalbinga Aušvico bibliotekininkės drąsos istorija. 
„Du mokytojai nerimastingai pakelia galvas. Rankose jie laiko kai ką, kas Aušvice griežtai 
uždrausta. Tie pavojingi daiktai negali iššauti, įkirpti ar įpjauti. Tiek baimės žiauriesiems 
reicho sargams varo ne kas kita kaip knygos – senos, nuplyšusiais viršeliais, išplyšusiais 
lapais." 
Keturiolikmetė Dita, su tėvais ištremta į Aušvico-Birkenau koncentracijos stovyklą, atsiduria 
31-ajame bloke, kuriame veikia slapta mokykla. Jos įkūrėjas Fredis Hiršas paprašo Ditos 
pasirūpinti aštuoniomis trapiomis, bet gyvybiškai svarbiomis knygomis, kurias kaliniai slapta 
įnešė į koncentracijos stovyklą. Taip Dita tampa mažiausios ir slapčiausios, kokia tik kada 
nors egzistavo, – Aušvico bibliotekos – saugotoja. Tačiau ji netrunka suvokti: knygos yra itin 

pavojingos. Jos padeda žmonėms mąstyti. Ir tai siutina nacius, jie persekioja ir draudžia jas lyg apsėsti. O aptikę – 
kaltininkus baudžia mirtimi. 
„Mažiausia pasaulio biblioteka" – jaudinantis ir iškalbingas, tikrais įvykiais paremtas romanas, kuris iš užmaršties 
prikelia vieną labiausiai sukrečiančių kultūrinio heroizmo istorijų. Dita mums perduoda nepaprastą drąsos pamoką – 
nepasiduoda ir niekad nepraranda noro gyventi ir skaityti, nes net naikinimo stovykloje „pradėti skaityti knygą – tai 
lyg įsėsti į traukinį, vežantį atostogų". 
 

EUNUCHO ŠEŠĖLIS. Jaume Cabré 

 
2016 m. Lietuvoje išleistas žymaus Katalonijos rašytojo Jaume 
Cabré romanas „Prisipažįstu" užkariavo skaitytojų širdis ir Lietuvos vertėjų sąjungos tais 
pačiais metais buvo įtrauktas į vertingiausių verstinių knygų sąrašą. Abejingų nepaliks ir 
naujausias šio rašytojo kūrinys – „Eunucho šešėlis". 
Paskutinis senos ir kilmingos Žensanų giminės palikuonis Mikelis netikėtai atsiduria savo 
vaikystės namuose, kurie dabar virtę madingu ir prabangiu restoranu. Pietaudamas su 
žavinga jauna moterimi Mikelis aštriai pajaučia visą gyvenimą jį lydėjusių praradimų 
skausmą. Nejučiomis jis leidžiasi į kelionę savo atsiminimų labirintais, ieškodamas atsakymo 
į klausimą – kada gi sugriuvo jo gyvenimas? 
Jaume Cabré romanas „Eunucho šešėlis" – graudi ir savaip sąmojinga istorija, sukrečianti 
įvykių griūtimi bei įsimintinais veikėjų paveikslais. Šis romanas – taip pat ir savotiška 

pagarbos duoklė austrų kompozitoriui Albanui Bergui, jis parašytas pagal jo Koncertą smuikui ir orkestrui, kurį 
kompozitorius paskyrė savo mylimosios prisiminimui. 
Jaume Cabré kūrinys taip pat skirtas visiems kada nors mylėtiems, bet prarastiems žmonėms, jo kompozicija atitinka 
Bergo koncerto struktūrą, o pastraipos – muzikines frazes. Tai įtraukianti ir užburianti jautraus žmogaus išpažintis, 
skambanti lyg jo requiem. 
 

PASKUTINĖ VASARA MIESTE. Gianfranco Calligarich 

 
Trisdešimtmetis Leo Romoje, mieste, persunktame „dolce vita" atmosferos, įsimyli trapią ir 
nerimastingą „femme fatale" Arianą. Dienomis blaškydamasis tarp atsitiktinių darbų, kur 
žmonių santykiai efemeriški ir apirę, vakarus jis leidžia bohemiškoje, alkoholio permerktoje 
apspurusių viešbučių ir vakarienių su turtingais intelektualais aplinkoje. Šie klajojimai 
įsiskverbia į Leo vienatvę, jis žino, kad yra pralaimėtojas, nes dėl sau pačiam nesuprantamų 
priežasčių nesugeba gyventi taip kaip kiti, todėl bet kokia pergalė jam kelia pasibjaurėjimą. 
Leo neturi troškimų. Jis renkasi saldų didingos, neaprėpiamos ir abejingos Romos glėbį, kuri 
kiekvienam bastūnui suteikia saugų prieglobstį. Ji nebūtinai draugiška, bet ir ne motiniška, 
ji pašaipi bendrininkė, išprotėjusi ir viliojanti, – kaip Ariana. 
„Paskutinė vasara mieste" – svaigus, bet iliuzijomis nepagražintas laisvo žmogaus 

portretas, atmintyje prikeliantis didžiųjų Italijos kino meistrų – Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Vittorio de 
Sica filmų vaizdus. Tarsi kino žiūrovai, mes girdime Leo monologą, kuriame susipina mintys, prisiminimai ir aplink 
skambantys pokalbiai, ir Leo akimis regime pro šalį plaukiančias naktines Romos gatves bei sutiktų žmonių veidus. 
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SLAPTA DUKTĖ. Kelly Rimmer 

 
Pirmą kartą išvydusi savo ką tik gimusio kūdikio veidą iš visų jėgų stengiausi įsiminti visus jo 
bruožus – tarsi įsirašyti po akių vokais, kad matyčiau užsimerkusi. Nes žinojau: kai ją iš 
manęs paims, galiu jos ir nebeišvysti. 
Po 38 metų... 
„Mes tave įsivaikinome", – išgirdus šiuos tris žodžius, Sabinos gyvenimas dūžta. Taip ir liks – 
gyvenimas prieš tuos žodžius ir gyvenimas po jų. 
Sabina laukiasi pirmagimio ir negali suprasti, kodėl motina paliko savo dukterį, o jos tėvai 
visa tai nuslėpė. 
Pasiryžusi surasti jos atsisakiusią moterį Sabina atveria praeities žaizdas, ir tai pakeičia ne tik 
jos, bet ir visada ją mylėjusių moterų gyvenimus. 
Jaudinanti ir įtikinamai papasakota istorija apie atsiskyrimo skausmą ir neblėstančios meilės 

galią. Tarsi skaitytum prisiminimų knygą, o ne romaną... (Portobello Book Blog) 

 
MĖSOS TURGUS: NEMATOMAS MODELIŲ GYVENIMAS 
Juno Dawson 
Vieną dieną liesos, išstypusios, berniukiško savo kūno nekenčiančios merginos iš Londono 
gyvenimas, išgirdus klausimą: „Ar esi kada dirbusi modeliu?", apsiverčia aukštyn kojomis. 
Tai nutinka, kai atrakcionų parke Janą netikėtai pastebi modelių paieškų skyriaus vadovas. 
Netikėdama savo sėkme ir galimybe būti pasauliniu reklamų veidu, mergina pamažu įsisuka 
į aukštosios mados sūkurį: bendrauja su geidžiamiausiais dizaineriais, mados ikonomis ir 
žymiausiais modeliais, dalyvauja vakarėliuose, fotografuojasi mados žurnalų viršeliams. 
Deja, mados industrijoje po šlove ir blizgesiu slepiasi purvas: melas, konkurencija, 
grumtynės dėl išlikimo. Kiekviename žingsnyje tykantys pavojingi žmonės, rodos, tik ir 
laukia progos, kada galės pasinaudoti jauna, šviežia „mėsa". 
Bet kuo aukščiau kyli, tuo skaudžiau krinti. O jei jau krinti, kodėl drauge nepagriebus ir savo 

skriaudėjo? Taigi Jana ryžtasi kilti į kovą su garsiu fotografu Lukasu Blou, kuris apkartino ne tik jos, bet ir daugybės 
kitų merginų gyvenimą. 
 

NUMYLĖTINĖ. Romy Hausmann 

 
TAU PAVYKO PABĖGTI. BET TAI TIK TAVO KOŠMARO PRADŽIA. 
Šis trileris prasideda ten, kur kiti baigiasi. „Numylėtinė" – išskirtinė šio žanro knyga ir 
didžiausias pastarųjų metų atradimas Vokietijoje, Spiegel bestseleris. Knyga, išversta į anglų 
ir daugelį kitų kalbų, pavergė viso pasaulio trilerių mėgėjus. 
Belangė miško trobelė. Lenos ir jos čia gimusių vaikų gyvenimas griežtai reguliuojamas – ir 
valgoma, ir net į tualetą einama pagal nustatytą tvarką. Oras į trobelę patenka per specialų 
mechanizmą. Vakarais Lena vaikams dainuoja lopšines, dieną juos moko. Tėvas rūpinasi 
šeima, saugo nuo aplinkinio pasaulio. Niekas niekada neatims iš jo žmonos ir vaikų, nes... 
niekas nežino, kur jie. 
Vieną dieną Lena pabėga. Bet košmaras nesibaigia. Jos kankintojas nori susigrąžinti tai, kas 

jam priklauso. Bet... ar ji iš tiesų toji Lena? Toji, kuri pranyko be pėdsakų prieš keturiolika metų?.. Ir kokį vaidmenį 
šioje istorijoje atlieka jos tikri ir netikri vaikai? 

 
BERNIUKAS BALTAME KAMBARYJE. Karl Olsberg.  

 
Manuelis pabunda užrakintame baltame kambaryje ir nieko neprisimena. Nežino, nei kas jis, 
nei kaip čia pateko. Vienintelis galimas ryšys su išore yra kompiuterio valdomas balsas vardu 
Alisa, padedantis prisijungti prie interneto. Naršydamas jame berniukas sužino, kas jam 
nutiko: bandant pagrobti jis buvo sunkiai sužeistas. Bet kodėl jis išgyveno? Ar tikrai visa tai 
tiesa? Kas Manuelis yra iš tikrųjų? Kas tiesa, o kas – apgaulė, kas realūs asmenys, o kas – 
avatarai ar kompiuterinės simuliacijos figūros?Autorius Karlas Olsbergas be galo įtempto 
siužeto romane „Berniukas baltame kambaryje" kviečia apmąstyti dirbtinio intelekto ir 
žmogiškosios būties santykį. 
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