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„Girdėjau jį tamsoje...Jo pirštų galiukai skimbčioja, kai jis pasemia iš 

maišelio smėlio. O tada...“ 

Žvarbią žiemos naktį traukinio mašinistas ant tilto vos išvengia susidūrimo su 

jaunu vyru. Ligoninėje paaiškėja, kad smarkiai karščiuojantis, legionelioze 

sergantis Mikaelis Koler-Frostas jau prieš septynerius metus paskelbtas 

mirusiu. Jis, dingęs iš namų su seserimi prieš trylika metų, laikytas serijinio 

žudiko Jureko Valterio auka. 

Kai komisaras ima tirti, kur buvo „mirusysis“ visus tuos metus, netikėti 

įrodymai priverčia atversti seniai pamirštą bylą. Tik šįkart laiko jie neturi. 

Kažkam teks įsismelkti į patologinio žudiko smegenis, kad ir kuo tai grėstų... 

 

Gausus istorinių detalių, įtemptas istorinis detektyvas Koriko duktė yra 

pirmasis vokiečio Oliverio Pötzscho (g. 1970 m.) romanas. 

Mažas Bavarijos miestelis, 1659-ieji. Iš upės ištraukiamas mirštantis 

berniukas ant peties žiauriai ištatuiruotu raganų ženklu. Budelis Jakobas 

Kuizelas iškviečiamas išsiaiškinti, ar apylinkėse įsikūrė raganos. Miestelį vis 

dar persekioja tamsūs prisiminimai apie kerėtojų teismus ir moteris, 

sudegintas ant laužo. Kai dingsta daugiau vaikų, o antras našlaitis randamas 

negyvas su tokia pačia tatuiruote, auganti isterija grasina virsti chaosu. 

Jeilio universiteto psichologijos profesorė Susana Nolen - Hoeksema 
knygoje „Moterys, kurios galvoja per daug“ pristato savo atlikto tyrimo 
apie moterų polinkį į besaikį analizavimą išvadas: aiškina, kaip moterims itin 
būdingas besaikis analizavimas kenkia pilnaverčiam ir džiugiam gyvenimui, 
kokių negatyvių ir destruktyvių pasekmių jis gali turėti. Autorė pateikia 
praktinių patarimų, kuriuos kiekviena moteris gali panaudoti savo gyvenime 
ir taip išsilaisvinti iš užburto neigiamų minčių, jausmų bei patyrimų rato. 

„Moterys, kurios galvoja per daug“ – tai dvidešimt devynios jau 
pasiteisinusios, paprastai ir suprantamai išdėstytos strategijos, kurios padės 
išmokti užkirsti kelią nesibaigiančiai slegiančių minčių lavinai ir tiesiog 
gyventi produktyvesnį bei laimingesnį gyvenimą. 

Pasaulinio bestselerio „Nepramintuoju taku“ autorius dr. Morganas Scottas 
Peckas savo ne mažiau įtraukiančioje knygoje „Melo žmonės“ neria į 
žmogaus tamsumas, aiškindamasis, kodėl randasi ir kaip gali kenkti 
žmogiškasis blogis. Autorius pasakoja gyvas pacientų, su kuriais susidūrė 
gydytojo praktikoje, istorijas ir pateikia daugybę žmogiškosios destrukcijos 
pavyzdžių iš kasdienio gyvenimo. 

M. S. Peckas – vienas žymiausių autoritetų religijos ir mokslo, ypač religijos 
ir psichologijos, sąsajų klausimais. Amerikos psichiatrų asociacija pripažino jo 
– pedagogo, tyrinėtojo ir praktikuojančio gydytojo – išskirtinius nuopelnus 
psichiatrijos mokslui. 

  

https://www.knygos.lt/lt/knygos/nepramintuoju-taku-naujoji-meiles-tradiciniu-vertybiu-ir-dvasinio-tobulejimo-psichologija/


Tarptautinį pripažinimą pelniusios kelionių žurnalistės ir rašytojos Judithos 
Fein knygoje „Gyvenimas yra kelionė“ įvairiausios kelionių smulkmenos 
– ne mažiau svarbios nei patys ryškiausi kelionių įvykiai. 

Knyga „Gyvenimas yra kelionė“ vilioja sekti paskui autorę į 27 skirtingus 
pasaulio kraštus – nuo Šiaurės Vietnamo iki Turkijos, nuo Gvatemalos iki 
Naujosios Škotijos. Šis spalvingas esė rinkinys – tai įrodymas, kad kelionės 
mus keičia, kad smalsumas ir atvirumas neplanuotai patirčiai keliaujant yra 
toks pats svarbus kaip ir pasas. 

 
 
54 poros sunešiotų batų... 75 500 nueitų kilometrų... 11 metų kelyje... 
Šie įspūdingi skaičiai mena neįtikėtino pasiryžimo ir valios pastangų 
pareikalavusią kanadiečio Jeano Béliveau kelionę aplink pasaulį. Savo 
kojomis išraižęs šešis žemynus, keliautojas knygoje „Pėsčiomis aplink 
pasaulį" dalijasi kvapą gniaužiančia istorija. 
Neregėtose vietovėse, nepažįstamuose veiduose, neatrastose kultūrose, 
netikėtuose nuotykiuose atsiskleidžia tikroji sau mesto iššūkio prasmė. 
Gyvenimas – tai ne tik judėjimas iš taško A į tašką B, bet kartu ir nuolatinė 
kelionė į save. Gilus ir nuoširdus keliautojo pasakojimas prieš akis atveria 
nuostabią žmogaus vidinę transformaciją, savęs ieškojimus ir netikėtas 
patirtis, kurios leidžia pajusti, ką reiškia iš tiesų gyventi. 
 
 

Garsaus prancūzų psichologo Jacques’o Salomé (Žako Salomė) 
„Pašnekesiai apie meilę“ – tai kvietimas pamąstyti apie atradimus ir 
klystkelius, kurie veikia meilės ryšį, kai šis tampa poros ryšiu. Be 
susižavėjimo ir apakimo, nutvieskiančių įsimylėjimą pradžioje, svarbu 
perprasti ir tam tikras meilės paslaptis bei niuansus. Ne tik tam, kad 
nusistatytumėte bendrus tikslus, suprastumėte sudėtingas aplinkybes ir 
kliūtis, kurios neišvengiamai iškils bendrame kelyje, bet ir tam, kad drauge 
žengtumėte į priekį, kurdami tokį poros ryšį, kuris skatins abiejų partnerių 
augimą. 

 

 

Knygoje „Complexus Amoris“ autorius aptaria per 100 kompleksų, todėl 
kiekvienas rasite dalelę savęs ar atpažinsite artimuosius. Tai visiškai 
naujas, modernus požiūris. 

Psichologas Andrius Kaluginas aiškiai aprašo vyrų ir moterų kompleksų 
atpažinimo būdus, jų priežastis ir pasekmes, pateikia rekomendacijas, kaip 
juos įveikti ir... keistis. 

Sudėtingos moteriškojo ir vyriškojo pasaulio subtilybės perteiktos sklandžia 
pasakojimo maniera, iliustruojamos šmaikščiais anekdotais ir tikromis 
istorijomis. Suprasite, kad kompleksai nėra liga ar yda. Tai intymiuose 
santykiuose pasąmoningai taikomas elgesio ir mąstymo modelis. Tarsi 
užslėptas mūsų angelų ir demonų pasaulis. 



Dėl nervinės įtampos imame užsikirsti per darbo pokalbius, susikertame 
per egzaminus, netenkame kantrybės transporto spūstyse. Dėl artėjančio 
pristatymo keletą savaičių kankina nemiga, nes nepaliaujamai 
būgštaujame, kad kas nors gali nepavykti. Net aklas pasimatymas gali 
sukelti nerimo priepuolį. 

Kodėl daug dalykų mums kelia siaubingą baimę? Kodėl vieni žmonės 
ištveria stresą lengvai, tarsi jų nervai būtų geležiniai, o kitus jis sugniuždo? 

Knygos autorius Taylor Clark, remdamasis ir pažangiausiais tyrimais 
duomenimis apie baimės neurologiją, siūlo atsakymą į šiuos klausimus. Jis 
pateikia daugybę istorijų apie žmones, kurie išliko tvirti ir ramūs ypač 
sudėtingose situacijose. 

Visi esame girdėję istorijų apie paslaptingus ateivius, skraidančiosiomis 

lėkštėmis lankančius mūsų planetą, apie Loch Neso pabaisą ar namuose 

gyvenančius vaiduoklius. Į vienus reiškinius žiūrime skeptiškai, kitais 

tikime, bet retas kuris bando įsigilinti ir rasti tikruosius atsakymus.  

Gabrielius E. Klimenka, dar vaikystėje susidomėjęs paranormaliais 

reiškiniais, o vėliau ir jų kritika, jau daug metų analizuoja, kodėl žmonės 

tiki paranormaliais reiškiniais ir ar tie reiškiniai egzistuoja. Šioje knygoje jis 

nagrinėja daugiausia dėmesio sulaukiančius reiškinius, nuo kontaktų su 

ateiviais iki meilės kerų bei horoskopų, bandydamas rasti faktais paremtų 

argumentų, paaiškinančių šių reiškinių kilmę, ir atskleisti paslapties šydą, 

dengiantį mūsų suvokimo labirintus, dėl kurių bandome mistifikuoti tai, ką 

per mažai pažįstame.  

 

Michio Kaku savo knygoje „Proto ateitis" pateikia įspūdingo tyrinėjimo 

detalių, atspindinčių naujausius pasiekimus neuromokslo ir fizikos srityse. 

Anot autoriaus, naujausios technologijos padės atskleisti ir panaudoti 

neribotas žmogaus proto galias, o jos nulems neįtikėtinus pokyčius 

kasdieniame mūsų gyvenime. Savo knygoje M. Kaku sumaniai įrodo, kad 

tokios naujovės, kaip prisiminimų įrašymas, telepatija, sapnų filmavimas, 

minčių kontrolė, telekinezė, dirbtinio intelekto panaudojimas bei kiti naujausi 

mokslo atradimai neprieštarauja fizikiniams dėsniams ir artimiausioje ateityje 

virs pribloškiančia realybe! 

 

Knyga „Perženk ribas“– tai rinkinys praktinių priemonių, kurių reikia 

norint išgyventi pakankamai ilgai (ir likti sveikiems), kad galėtume 

pasinaudoti biotechniniais pasiekimais ir nanotechnologijomis, kurios jau 

sukurtos ir toliau vis sparčiau bus kuriamos per ateinančius metus. 

„Ray’us Kurzweilas apie technologijų ateitį žino daugiau nei kas nors 

kitas planetoje. Jeigu norite gauti didžiausią šansą išvysti kitą amžių, jau 

šiandien perskaitykite Perženk ribas.“ – Deanas Ornishas, med. dr., 

Prevencijos medicinos tyrinėjimų instituto įkūrėjas ir prezidentas, 

Kalifornijos universiteto klinikinės medicinos profesorius, The Spectrum and 

Dr. Dean Ornish’s Program for Reversing Heart Disease autorius  



Jurgis Brėdikis, pasiremdamas kvantinės fizikos, holografijos virpesių-

rezonanso dėsniais ir kitais mokslo atradimais, knygoje „Kitokiu žvilgsniu“ 

populiariai kalba apie tai, kas domina kiekvieną: apie žmogų kaip Visatos dalį, 

apie žmogaus subtiliąsias energijas ir jų informacinę komunikaciją nuo 

ląstelės DNR iki globalaus lygmens, apie sąsajas su Visatos informaciniu-

energiniu lauku, nesuprantamus, tačiau egzistuojančius reiškinius, apie 

visuotinę nelygybę ir matricas, kurios valdo mus, apie meilės ir gėrio dėsnius, 

proto ir širdies energijų darną, dvasingumą ir tikėjimą, apie holistinį gydymą, 

apimantį fizines, mentalines, emocines, dvasines sferas ir vidines nepaprastas 

savigydos galias. 

Knyga „Išradimai, pakeitę pasaulį“ pasiūlys chronologiškai sudėliotą 
pasakojimą, kaip radosi patys svarbiausi išradimai (daiktai, prietaisai, 
įrenginiai, sistemos), iš pagrindų pakeitę žmonių gyvenimą, buitį, mąstymą. 

Nuo staklių ir saulės laikrodžio iki personalinių kompiuterių ir lipnių lapelių, 
nuo popieriaus iki pinigų, nuo metro iki ultravioletinių spindulių, nuo tamsių 
akinių iki televizoriaus, nuo džinsų iki atominės bombos – šioje knygoje rasite 
per 250 neįtikėtinų sumanymų istorijų, apie kurias garantuotai beveik nieko 
nežinote. 

Gyvename kartą, bet kiekvieną dieną. Pokalbiai su gydytoju 
psichiatru-psichoterapeutu Aleksandru Alekseičiku  

Tai knyga , kuri atveria skaitytojui uždangą nuo sovietmečio psichiatrijos, per 
biografijos prizmę pasakoja pastarųjų 70 pokyčių metų istoriją. 

Pasak psichoterapeuto R. Petronio, tai  pats geriausias įvadas į 
psichoterapiją, skirtas kiekvienam iš mūsų.  Taip pat tai puikus pagalbininkas 
kiekvienam, kuris nori geriau suprasti save, gyventi intensyviau ir 
autentiškiau. 

 

Visvaldas Legkauskas magistro laipsnį įgijo Kembridžo universitete 
Anglijoje, o 2002 metais Vytauto Didžiojo universitete apgynė socialinių 
mokslų daktaro laipsnį. Šiuo metu dirba docentu Vytauto Didžiojo 
universiteto Bendrosios psichologijos katedroje, kur dėsto Vaiko ir 
paauglio psichologijos bei Socialinės psichologijos kursus.  

Vaikai yra nuostabiausia, ką turime. Nors jiems norime visko, kas 
geriausia, vaikų ugdymo kelias retai būna rožėmis klotas. Naujosios doc. 
Dr. Visvaldo Legkausko knygos paskirtis – padėti su vaikais dirbantiems 
specialistams ir tėvams suprasti pagrindinius vaikų ir paauglių 
psichologinės raidos ypatumus. Knygoje apžvelgiami naujausi 
psichologijos tyrimų duomenys aktualiausiomis šiandienos temomis, 
įskaitant televizijos ir kompiuterinių žaidimų poveikį vaikui, vaiko 
mokymąsi elgtis su pinigais, mokymosi motyvacijos formavimą, 

paauglystėje vykstančius mąstymo pokyčius ir gerų santykių su tėvais išsaugojimo prielaidas. 
Naujausių tyrimų metu surinktos žinios pateikiamos taip, kad skaitytojas galėtų suprasti 
psichologinės raidos procesus ir gautas žinias pritaikyti praktikoje. 



Jesúsas Hernándezas (g. 1966 m.) – ispanų istorikas ir žurnalistas, vienas 
žymiausių literatūros apie Antrąjį pasaulinį karą autoritetų, išleidęs 17 knygų 
apie mažiau žinomus šio pasaulinio konflikto įvykius ir operacijas. Lietuviškai 
skaitykite kitas J. Hernándezo knygas: Neįtikėtinos Antrojo pasaulinio 
karo istorijos, Antrasis pasaulinis karas, Antrojo pasaulinio karo 
mįslės ir paslaptys, Valkirija, Pirmasis pasaulinis karas. 

Istorijos knygose apie Antrąjį pasaulinį karą dėmesys dažniausiai sutelkiamas 
į kovas, strateginius sprendimus, kariuomenių susirėmimus, kurie nusinešė 
tūkstančius žmoniųgyvybių. Retai kada minimi žygiai, kuriuos atliko ar bent 
buvo pasišovusios atlikti mažos kovotojų grupės ir pavieniai asmenys.  

„Hitlerio elitinės pajėgos“ – pasakojimas apie dvi Hitlerio elitinių pajėgų 
formuotes. 
Pirma dalis – elitinės SS 9-osios tankų divizijos, pavadintos Pirmojo reicho 
imperatoriaus Hohenstaufeno vardu, sukūrimo istorija, kovos Vakarų ir Rytų 
frontuose. Knygoje gausu kovinių operacijų žemėlapių, pasakojama apie 
elitinės formuotės uniformą, skiriamuosius ženklus, pateikiama kita karo 
istorijos mėgėjui įdomi informacija. 
 
Antroje dalyje rašoma apie elitinį vermachto dalinį, sukurtą sargybos 
bataliono bazėje ir tapusį viena žinomiausių Antrojo pasaulinio karo 
formuočių – diviziją Grossdeutschland.Divizija, dažnai vadinta „gaisrininkų 
komanda“, buvo vienas iš galingiausių Trečiojo reicho dalinių ir kovojo 
sunkiausiuose Rytų fronto ruožuose.  

 
 
Unikalus „Hermano Geringo“ parašiutininkų tankistų fuzilierių bataliono 
kario dienoraštis. Atviri karo baisybių Rytų Prūsijoje pasakojimai. 1944 m. 
spalio mėn. K. Knoblauchas kovojo netoli Nemirkiemio, kuriame Raudonosios 
armijos kariai žvėriškai išžudė taikius civilius viso kaimo gyventojus.  
Po tarnybos 95-ojoje pėstininkų divizijoje leitenantas Karlas Knoblauchas 
tampa Luftvafės oro žvalgu. Sunkiai sužeistas Rytų fronte oro mūšyje, 
patekęs į karo lauko ligoninę ir vos pasveikęs, savo noru vėl pasiprašo į 
tarnybą kariuomenėje.  
. Knoblauchas šioje savo knygoje – dienoraštyje aprašo dramatišką kovą su 
daug gausesniu, negailestingu priešu Rytų Prūsijoje – Mažojoje Lietuvoje. 
 
 

 
Nuo Tilžės kilusį Vermachto šaulį Dovą Gelžaitį karo pabaiga užklumpa 
Kuršo katile. Tačiau kelerius metus šeimos nematęs karys nesirengia 
kapituliuoti ir ryžtasi bet kuria kaina rasti sūnų ir žmoną. Nenorėdamas 
patekti į sovietų vergiją, jis bėga jūrai nepritaikyta valtimi. Baltija bėglį 
pasitinka šiaušdama bangas... Ar pamatys Dovas išsvajotąją Švediją, ar 
susitiks su žmona Ana, ar priglaus mažylį Helmutą prie krūtinės? 
 
Kitas romano herojus ūkininko sūnus Liudas Apuokas, per stebuklą 
išvengęs žiaurios mirties nuo girtų okupantų rankos, pabėga į mišką. 
Tačiau partizanai atsisako jį priimti. Rinktinės vadas jam duoda kur kas 
sunkesnę užduotį. 
Dovas su Liudu susitinka Žemaitijos miestelyje. Apsupti gausesnių priešo 
jėgų, turėdami gerokai mažiau šaudmenų, jie nepraranda vilties nugalėti... 



Knygoje „Elektros boikotas ir kiti pasakojimai apie smetoninę 

Lietuvą“ G. Kulikauskas pristato dar negirdėtas ir ne mažiau 

intriguojančias istorijas. 

Šiandien, ko gero, stebintų tarpukario jaunuolių noras nusifotografuoti prie 
cukrinių runkelių – didelės naujovės ir trokštamų saldėsių šaltinio. Taip pat 
stebintų keptos varnos – klaipėdiečių pamėgtas delikatesas. O tilžiečiai buvo 
taip linkę skanauti kontrabandines lietuviškas dešras ir sviestą, kad su šiuo 
nelegalaus maisto potvyniu nesusidorojo nė nacistinės Vokietijos pasienio 
sargai. 
Visi pasakojimai iliustruoti daugybe nuotraukų, dokumentų, reklamų, 

žemėlapių, tad tikrai pajusite šio laikotarpio dvasią ir geriau pažinsite to 

meto aktualijas. 

 

Į pažintinę kelionę po platų architektūros pasaulį kviečia puikus gidas ir 

didis eruditas – meno istorijos mokslų daktaras, architektūros istorijos ir 

restauracijos profesorius, daugelio straipsnių ir knygų autorius. Kelionė ilga: 

prasideda Mesopotamijoje prieš penkis tūkstančius metų ir baigiasi 

globaliame pasaulyje XX a. pabaigoje. Knyga pasižymi nuoseklumu: 

apžvelgus istorinį ir kultūrinį kontekstą, apibūdinami svarbiausi epochos, 

šalies, stiliaus ir jų atmainos statiniai, iš arti pažvelgiama į tipiškas ir 

išskirtines detales, papasakojama apie reikšmingiausias asmenybes, tolimas 

ir artimas įtakas bei sąveikas. 

 

 

Prancūzų mados guru Geneviève Antoine-Dariaux (Ženevjev Antuan 

Darjo) dar vaikystėje mieliau lydėdavo mamą pas siuvėją, negu eidavo į 

kiną. Intuicija ir talentas drabužių bei papuošalų dizaino srityje nuvedė ją į 

Nina Ricci mados namus, kuriems ji daugelį metų vadovavo, padėjo įkurti ir 

nuosavus mados namus. 

Savo patirtį ir įžvalgas ji surašė knygoje „Elegancijos gidas“, kuri 
šiandien mados ekspertų vadinama Stiliaus Biblija. Laikui ir mados 
tendencijoms nepavaldūs autorės patarimai – nuo aksesuarų iki elgesio 
manierų – skirti įvairiausioms moters gyvenimo situacijoms. Šios knygos 
tikslas ne pristatyti skirtingus ir madingus įvaizdžius, o aptarti tą vienintelę 
– savęs puoselėjimo – eleganciją ir jos santykį su mada. 

Kas nenorėtų darnių santykių, pritekliaus, geros sveikatos?  
Ko gero, nėra tokio žmogaus. Tačiau daugelio troškimai, deja, taip ir 
netampa tikrove, kad ir kiek stengtųsi. Tarsi trūktų vieno svarbaus veiksnio, 
kurį atradus, gyvenimo lygtis imtų spręstis sklandžiai ir be kliūčių...  
Visai tikėtina, kad knyga „Grįžimas meilėn“ padės rasti tą veiksnį. 
Tiksliau, padės jį prisiminti. Visi mes savo esybės gelmėse gerai žinome, 
kas esame ir ką veikiame šioje Žemėje, tik per ilgus amžius tiesą ir žinojimą 
uždengė ego, kolektyvinės sąmonės nuausti iliuzijų šydai.  
„Grįžimas meilėn“ – tai grįžimas į save patį. Akistata su savo esme. Dar 
viena nuostabi galimybė pasitikrinti savo ryšį su Dievu. Tai – knyga, 
verčianti rinktis, kaip gyvensime toliau: iš naujo suksime skausmo, kančių, 
gyvenimiškų dramų ratą ar išsivaduosime iš jo ir kursime Dangų sau ir 
kitiems. 


