
NAUJOS KNYGOS 

Boris Johnson (Borisas Džonsonas, g. 1964 m.) – britų politikas, žurnalistas, 
Parlamento narys ir Londono miesto meras. Pats būdamas ryški ir prieštaringa 
asmenybė, su jam būdingu šmaikštumu ir aistra atskleidžia pačias įvairiausias 
W. Churchillio asmenybės puses, cituoja būtas ir nebūtas, anekdotais virtusias 
istorijas, visą gyvenimą lydėjusias jo herojų – žmogų, kupiną nesuderinamų 
prieštaravimų, pasižymėjusį užkrečiama narsa, kvapą gniaužiančia iškalba, 
neprilygstamu strateginiu mąstymu ir didžiu humanizmu. 
Knyga „Churchillio veiksnys“: kaip vienas žmogus lėmė istoriją" apie vieną 
garsiausių ir įtakingiausių XX a. lyderių – serą Winstoną Churchillį. Ir nors ši 
Churchillio biografija toli gražu ne vienintelė, dėl savito stiliaus ir netikėtų 
pasakojimo rakursų ji, vos pasirodžiusi, imta versti į daugelį kalbų.  

 
Gajus Plinijus Jaunesnysis (apie 61–113 m. po Kr.) – žymus romėnų 
rašytojas, filosofas ir politikas, garsėjęs kaip talentingas oratorius. Iš antikos 
laikų mus pasiekė jo „Panegirika" ir gausybė laiškų draugams bei 
artimiesiems. Juose atgyja I a. po Kr. romėnų gyvenimas – buitis, politiniai ir 
kultūriniai procesai, to meto aktualijos: Vezuvijaus išsiveržimas, teismai, 
imperatoriaus Domitiano savivalė, Trajano reformos švietimo ir socialinės 
rūpybos srityse. 
Laiškuose gausu vaizdingų pasakojimų apie nesąžiningus politikus, 
veidmainystę, grobstymo bylas, – ir autorius tai žino anaiptol ne iš nuogirdų – 
jis pats tose bylose sakė kaltinamąsias ir ginamąsias kalbas. Kaip atsvara 
išsikerojusioms blogybėms prieš akis iškyla daugybė šviesių, pagarbos vertų 
asmenybių, susižavėjimą keliančių poelgių, mecenatystės pavyzdžių. 
 
Joseph Campbell (Džozefas Kambelas, 1904–1987) – JAV mokslininkas, 
lektorius, rašytojas, mitologijos ir religijotyros specialistas. Garsiausia jo 
lyginamosios mitologijos knyga „Herojus su tūkstančiu veidų" – tai įvairių 
laikų ir tautų herojinių mitų tyrimas, pagrįstas didžiulės apimties faktine 
medžiaga, čia nagrinėjamas dažniausiai pasitaikantis mitologinis siužetas – 
stebuklingas herojaus gimimas, jo didvyriški žygdarbiai, išmintingas valdymas 
ir paslaptinga mirtis. Psichologai atskleidė daugelį mito paslapčių, bet mitai ir 
padavimai, nors ir moksliškai „iššifruoti", nenustoja mūsų žavėti – priešingai, 
mokslinių studijų skaitymas leidžia iš naujo įvertinti naivumo ir begalinės 
išminties derinį, slypintį kokioje pasakaitėje. 
 

 
Simonas Sebagas Montefiore – britų istorikas pristato neeilines 
asmenybes, be kurių mūsų pasaulis būtų buvęs kitoks, – nuo karvedžių ir 
karalių iki poetų, kompozitorių ir keliautojų. Informatyvi, patraukli, įkvepianti ir 
kartais gąsdinanti, knyga – tokia yra ir pasaulio istorija, kurta žmonių, kuriuos 
visi turėtų pažinoti. 
Knygą „Istorijos titanai" sudaro 184 pasakojimai apie žmonijos istorijai 
ypač reikšmingas asmenybes. Vieni iš pirmųjų minimi Buda ir Jėzus Kristus, 
vieni paskutinių – Nelsonas Mandela ir Aung San Suu Kyi, abu pastarieji 
nusipelno būti vadinami savo tautos sąžine. Bet čia yra ir kolumbietis 
narkotikų verteiva Escobaras, ir Osama bin Ladenas, ir Stalinas. Montefiore 
neslepia žavėjimosi tais, kurie elgiasi kitaip nei dera herojams, ar autoironiškai 
menkina savo didybę.  

  



Barbara Brown Taylor (Barbara Braun Teilor, g. 1951 m.) amerikiečių 
dvasininkė, teologijos profesorė, rašytoja . Ši knyga „Išmokti eiti 
tamsoje“ – meditacija apie tamsą – ne tiek vadovėlis, kiek dienoraštis. 
Autorei atrodo keistas įsigalėjęs mokymas visa, kas gera, sieti su šviesa, o 
blogį ir įvairiausius pavojus – su tamsa. Nejaugi Dievas naktį nedirba? Todėl 
svarbią vietą knygoje užima „mėnulio pamokos" – autorė gręžiasi nuo 
„saulės dvasingumo", kai Dievas siejamas vien su šviesa, o tamsa paliekama 
nelabajam, ir simpatizuoja mėnuliui – nepaliaujamai kisdamas jis atspindi 
žmogaus sielą tiksliau nei nekintama saulė. Savo knygoje B. Brown Taylor 
ragina mus atmesti nerimą ir baimes ir pasitelkti tamsą siekiant rasti savyje 
drąsos, pažinti kitokį pasaulį, pajusti Dievo ranką, vedančią mus per matoma 
ir nematoma. „Kaip tik tamsoje mes paūgėjame labiausiai" – sako ji. 

 
 
Christophe'as André – prancūzų psichoterapeutas, psichiatras, vienas 
žymiausių biheivioristinės, kognityvinės ir elgesio terapijos atstovų, vienas 
pirmųjų psichoterapijoje ėmęs taikyti meditaciją. 
„Tik nepamiršk būti laimingas" – ne tik psichologijos žynio, elgesio 
terapijos apaštalo, pasak prancūzų spaudos, knygos pavadinimas, bet ir 
puikus patarimas. Dar prancūzų klasikas Jules'is Renard'as yra pasakęs: 
„Jeigu pastatytume laimės namus, didžiausias juose būtų laukiamasis..." 
Tad nieko nelaukę puoselėkime teigiamas emocijas, būkime atidūs ir budrūs, 
liaukimės tuščiai nerimavę ir mėgaukimės kiekviena gyvenimo akimirka. 
 
 
 
 
 
Ši mokomoji knyga „Darbas su vaiku“, paremta naujausios lietuvių ir 
užsienio autorių mokslinės literatūros analize ir užduotimis praktiniams 
įgūdžiams gilinti, skiriama aukštųjų mokyklų studentams, tėvams, 
pedagogams, socialiniams pedagogams ir darbuotojams. Ji padės pažinti 
vaiką ir kartu pasirinkti bendros veiklos metodus siekiant pozityvaus 
pokyčio. 
 
 

 

 

„Nr. 0" – naujausias Umberto Eco romanas apie neegzistuojantį laikraštį ir 
žurnalistus, drauge tai – sąmokslo, dezinformacijos ir nusikaltimų istorija. 
Kaip įkurti ir išpopuliarinti naują laikraštį? Kaip paskleisti gandus, kurie taptų 
karščiausiai aptarinėjamomis naujienomis? Kaip suformuluoti užuominas, 
kurios leistų diskredituoti politinį priešininką? 

Milanas, 1992 m. Politinė sistema, susiformavusi Italijoje po II pasaulinio 
karo, ima byrėti, nujaučiamas Berlusconi atėjimas. Tuoj išpopuliarės 
internetas ir mobilieji telefonai. Senosios tvirtos pažiūrų sistemos braška, vis 
daugiau vietos atsiranda gandams bei melagingai informacijai, kurią 
patikrinti vis sunkiau... 

  



Emily Giffin romanas „Kur mūsų širdi“ – tai humoras, atvirumas, 
originalumas ir kandūs socialiniai komentarai. 
Mariana Koldvel, trisdešimt šešerių metų televizijos prodiuserė, gyvena 
svajonių gyvenimą Niujorke. Mėgstamas darbas ir stulbinanti karjera, 
pasakiški santykiai – Mariana priverčia visus, net ir save, įtikėti, kad jos 
gyvenimas klojasi taip, kaip ji trokšta. Tačiau vieną vakarą ji išgirsta durų 
skambutį, o jas atidariusi išvysta... Kerbę Rouz, aštuoniolikmetę merginą su 
raktu į praeitį, kurią Mariana manė visiems laikams užrakinusi. 
Tą akimirką, kai Kerbė išdygsta prie Marianos namų slenksčio, visas jos 
skrupulingai kurtas pasaulis sukrečiamas iki pamatų. Jos abi leidžiasi ieškoti 
to, ko dar trūksta jų gyvenime, ir kiekviena supranta, kad dažnai mūsų vieta 
– ten, kur mažiausiai tikimės. O tai, ką stengiamės užmiršti, širdis prisimena 
amžinai. 

 
Pabaigos jausmas – istorija apie tai, kaip žmonės veikia vieni kitų likimus, 
prisiminimai sužadina pamirštus jausmus, o nuomonė apie senus pažįstamus 
po daugelio metų ūmai pasikeičia. 
Tonis Vebsteris ir du jo draugai Adrianą Finą sutinka dar mokydamiesi 
mokykloje. Ištroškę sekso ir knygų, išsiskiriantys pretenzingumu, tik jiems 
suprantamais akibrokštais bei sąmoju, vaikinai drauge baigia mokslus. 
Adrianas gal kiek rimtesnis nei kiti, gal protingesnis, bet visi keturi prisiekia 
amžiną draugystę. 
„Dažnas šiurpą keliantis klausimas – ar esu tas, kuo deduosi esąs? – pasirodo 
esąs filosofinis <…>. Julianas Barnesas atskleidžia paslaptį – esame 
nepatikimi istorijų pasakotojai, mūsų atminties tikslumas kelia abejonių.“ 
 

 
Matthew Quick romanas „Auksinis debesies kraštelis“ 
Patas turi įdomią teoriją: gyvenimas – tai filmas, kurį kuria Dievas. 
Ir Dievo jam skirta užduotis – tapti fiziškai stipriam, išmintingam ir 
jautriam, kitaip tariant, būti puikiu vyru. Kai jis toks taps, Dievas jam 
dovanos laimingą filmo pabaigą – grįš jo žmona Niki. 
Bėda ta, kad Patas daug laiko praleido psichiatrijos ligoninėje, o namie 
niekas su juo apie Niki nesikalba. Lyg to būtų negana, jo mėgstama 
komanda, Filadelfijos „Eagles“, vis pralaimi rungtynes, jį persekioja 
keistuolė Tifani, o naujasis psichoterapeutas kaip gydymo būdą siūlo 
neištikimybę... 
 
 

 
„Popierinė mergina“ – tai sąmojingas, įtemptas, romantiškas, 
pribloškiantis pasakojimas apie išgalvotą personažą – ir kartu neabejotinai 
gyvą žmogų, kurio gyvenimas priklauso nuo vienintelės knygos. 
Įkvėpimą praradusio garsaus rašytojo Tomo Boido gyvenime staiga 
pasirodo keista mergina. Ji labai graži, bet apimta nevilties. Jei jis nustos 
rašyti – mergina pražus. Neįmanoma? Ir vis dėlto... Ar ji nužengė iš jo 
rašomo romano puslapių? 

Guillaume’as Musso (Gijomas Muso, gim. 1974) – populiariosios 
prancūzų literatūros fenomenas. Pasaulyje parduota daugiau kaip 19 mln. jo 
kūrinių egzempliorių, jie išversti į 36 kalbas. 2011 m. Prancūzijoje jis buvo 
perkamiausias autorius.  

  

https://www.knygos.lt/lt/knygos/autorius/emily-giffin/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/autorius/matthew-quick/


Jo Nesbø ( gim. 1960) – vienas geriausių šių laikų kriminalinių romanų rašytojų pasaulyje. 

Milžinišką sėkmę ne tik gimtojoje Norvegijoje, bet ir daugelyje užsienio šalių, tarp jų ir Lietuvoje, 

jam pelnė kultinis knygų ciklas apie Harį Hūlę 

Raudongurklė. 1999-ieji. Siekiant užglaistyti Hario Hūlės tarnybos metu padarytą 

klaidą, jam suteikiamas inspektoriaus laipsnis ir jis perkeliamas į policijos saugumo 

tarnybą. Čia jam paskiriama nuobodi užduotis, tačiau netikėtai jį sudomina ataskaita 

apie neįprasto ir itin reto ginklo įsigijimą. Pėdsakai veda link neonacių grupuotės. 

Nujausdamas įvyksiant nusikaltimą, Haris Hūlė pradeda tyrimą, kuris jį nuves į Pietų 

Afrikos Respubliką, Austriją ir privers klaidžioti po tamsiausius Norvegijos istorijos 

labirintus. 

Nemezidė. Viename Oslo banke kaukėtas plėšikas įremia šautuvą banko 

darbuotojai į galvą ir liepia skaičiuoti iki dvidešimt penkių. Pinigai į krepšį sukrauti, 

tačiau keliomis sekundėmis per vėlai – darbuotoja nužudoma... 

Ryte, po audringo vakaro su buvusia mergina Ana Betsen, detektyvas Haris Hūlė 

pabunda kamuojamas pagirių ir neatsimena, kas įvyko per pastarąsias keliolika 

valandų. Negana to, tą pačią dieną Ana randama negyva savo miegamajame – 

įtariama, kad tai savižudybė. Detektyvas Hūlė, patyliukais nagrinėdamas Anos 

mirties aplinkybes, bankų plėšimo byloje atranda giją, vedančią į kalėjimą, kur bausmę atlieka 

vienas žinomiausių Norvegijos bankų plėšikų. Kuo labiau detektyvas gilinasi, tuo aiškiau mato, kad 

Anos mirtis kažkaip susijusi su įžūliais bankų plėšimais. 

Šikšnosparnis . Haris Hūlė Norvegijos policijos išsiunčiamas į Australiją stebėti, 

kaip vyksta nužudymo bylos tyrimas. Auka – dvidešimt trejų metų norvegė 

televizijos įžymybė. Nors Hūlei griežtai nurodyta nesikišti į kolegų darbą, jis ne iš tų, 

kurie stebi veiksmą iš paskutinių eilių. Ieškodamas bent menkiausios užuominos 

Haris susibičiuliauja su vienu bylai vadovaujančiu detektyvu. Ką juodu užčiuopia – 

tėra tik pradžia virtinėje neišaiškintų žmogžudysčių. Jiems vis giliau kapstant ir 

artėjant prie žudiko, Haris ima baimintis, kad nė vienas, kuris prisideda prie šios 

bylos tyrimo, nėra saugus. 

Vaiduoklis – vienas geriausių įtempto siužeto romanų, iki šiol pasirodžiusių 

Skandinavijoje. 

Nors tai pati asmeniškiausia Hario Hūlės byla, tačiau Nesbø niekada neleis, kad 

prasiveržę tėviški Hūlės jausmai Olegui sutrukdytų išsiaiškinti visą tiesą, 

pasmerksiančią jį kančioms. 

 

Kraujas ant sniego – trumpas, taiklus ir žaibiškas trileris. Naujausias pasauliniu 

mastu pripažinto Hario Hūlės knygų ciklo autoriaus Jo Nesbø darbas – greito 

veiksmo, glaustas ir lyriškai tamsus trileris, kurio centre – rankas susitepęs, bet 

nuoširdus antiherojus, samdomas žudikas, ramiai besileidžiantis į meditacinius 

apmąstymus apie meilę ir mirtį. 

  



Centrinis parkas. Alisa, jauna Paryžiaus policininkė, ir Gabrielius, 
amerikietis pianistas, nubunda ant suolelio Centriniame parke prikaustyti 
vienas prie kito antrankiais. Jiedu nepažįsta vienas kito ir nepamena, kad 
kada nors anksčiau būtų susitikę. 

Vakar vakare Alisa dalyvavo vakarėly su draugėmis Eliziejaus Laukuose, o 
Gabrielius koncertavo Dubline. Neįmanoma? Ir vis dėlto... 

Kaip jie čia atsidūrė? Kieno krauju ištepta Alisos palaidinė? Kodėl jos pistolete 
trūksta vienos kulkos? 

Guillaume’as Musso (Gijomas Muso, gim. 1974) – populiariosios prancūzų 
literatūros fenomenas.  

Po 7 metų. Rutina juos išskyrė... pavojus vėl sujungs. 
 
Audringai išsiskyrę, Nikė ir Sebastianas kuria savo gyvenimus toli vienas nuo 
kito. Iki tos dienos, kai paslaptingai dingsta jų sūnus Džeremis. Pabėgimas? 
Pagrobimas? Norėdama išsaugoti brangiausią žmogų pasaulyje, Nikė 
priversta kreiptis į savo buvusį vyrą, kurio nematė septynerius metus. Iš 
pareigos jiedu suvienija jėgas ir leidžiasi ieškoti dingusio sūnaus. Kokie 
išbandymai jų laukia, ką jie atras? 

 

„Irisė ir Rubė“ – nepamirštama istorija apie motinas, dukras ir atstumą, 
skiriantį tris vienos šeimos kartas. 

Į praeities didybę menančius, o dabar apmirusius senstančios Irisės Blek 
namus Kaire nelauktai atvyksta jos maištajaunti anūkė Rubė. Ji pabėgo iš 
Anglijos dėl įtemptų santykių su motina ir ieško paguodos pas močiutę, 
kurios nematė daugelį metų. Pamažu skirtingų kartų giminaitės atsiveria 
viena kitai ir tarp jų užsimezga ypatingas ryšys. Rubė padeda Irisei atkurti 
blankstančius praeities atsiminimus. 

Rosie Thomas – daugelio puikiai skaitytojų įvertintų romanų autorė, gimė 

nedideliame Šiaurės Velso kaimely. Rašytoja – aistringa keliautoja ir 

alpinistė, yra įkopusi į ne vieną Alpių ir Himalajų kalną, varžėsi automobilių 

ralyje Pekinas–Paryžius, gyveno nedidelėje bulgarų tyrinėjimo stotyje Antarktidoje.  

„Kašmyro šalis“ - platus, ne vieną kartą apimantis pasakojimas apie 
santuoką, vienatvę ir meilę magiškame krašte. 

Jaunavedžiai Nerisė ir Evanas Votkinsai 1939-aisiais iš Velso garlaiviu 
išplaukia į Indiją. Netrukus vyras pašaukiamas tarnauti į misiją Lehe, 
aukštai Ladakho kalnuose. Čia septynis metų mėnesius keliai 
neišvažiuojami ir beveik niekas nežino apie elektrą. Nerisės sveikatai 
suprastėjus Evanas ją išsiunčia į egzotiškąjį, spalvingąjį, romantiškąjį 
Šrynagarą. Čia, pačioje Kašmyro širdyje, Nerisė atranda visiškai naują 
pasaulį, kupiną šokių, flirto, aistros ir apkalbų. Kai jaunoji moteris vėl 
susitinka su savo vyru, – ji jau visiškai kitas žmogus. 

  



MERGINA TRAUKINY – meistriškas detektyvas, kurį perskaityti 
rekomenduoja visi garsiausi šių dienų rašytojai. Hičkokiškas įelektrinantis 
trileris „Dingusios“ fanams. 
Reičelė kasdien važiuoja priemiestiniu traukiniu tuo pačiu maršrutu: iš namų į 
Londoną ir atgal. Pakeliui ji pravažiuoja prie pat geležinkelio įsikūrusį namų 
kvartalą. Traukinys beveik kaskart sustoja prie raudono semaforo signalo, tad 
ji kone kasdien mato vieno iš tų namų gyventojus – porą, pusryčiaujančią ar 
geriančią kavą verandoje. Mato taip dažnai, kad jaučiasi beveik juos 
pažįstanti, sugalvojo jiems net vardus: Džesė ir Džeisonas. Jų gyvenimas, 
kokį jį mato Reičelė, tiesiog tobulas. Panašus į buvusį pačios Reičelės 
gyvenimą.Bet kartą ji išvysta kai ką, kas ją pribloškia. Tik akimirksnis – ir 
netrukus traukinys vėl pajuda, tačiau to pakanka. Staiga viskas pasikeičia. 

Neįstengdama to nuslėpti, Reičelė papasakoja, ką žino policijai. Tolimesni įvykiai šokiruoja.  
 

„Našlaičių prižiūrėtojo sūnus“ – tai ir kvapą gniaužiantis trileris, ir 
pasakojimas apie prarastą nekaltybę, ir poetiška meilės istorija. Šiuo romanu 
Adamas Johnsonas nusipelno būti priskirtas prie didžiausių šiandienos 
rašytojų. 
Čiun Do – prarastos motinos, gražuolės dainininkės, kurią pasisavino šalies 
diktatorius, ir našlaičių darbo stovyklos prižiūrėtojo sūnus. Stovykloje 
pirmąkart paragavęs valdžios, pripažintas už skvarbų protą, jis žengia keliu, 
kuriuo nebegalės grįžti atgal. Laikydamas save „kukliu didžiausios pasauly 
nacijos piliečiu“, Čiun Do tampa profesionaliu žmonių grobiku. Vėliau, 
išplaukęs laivu į tarptautinius vandenis ir išgirdęs užsienio radijo stotis, 
įkvepia laisvės gurkšnį. Kad liktų gyvas, jis turi prisitaikyti prie besikeičiančių 
žaidimo taisyklių ir ištverti neapsakomą žiaurumą.  

 
Jurgita Noreikienė – žurnalistė, vertėja, filosofė. 2012 m. išleido fantastinį 

romaną jaunimui „Naberijus“. Dirba žiniasklaidos kompanijoje Lietuvos rytas. 

Romane „Tikėjimo dugnas“ pasakojama neįprasta meilės istorija, kurios 

šiurpą keliančiose peripetijose aistros ugnis virsta demonišku nevilties šalčiu. 

Pasirinkimų kryžkelėje atsidūrusi Saulė savęs klausia, kas yra tikėjimas ir 

pasirinkimo laisvė, kur riba tarp tikrovės ir fantazijos? Ar supratęs, kad žengi 

neteisingu keliu, dar gali grįžti atgal? 

Tikėjimas – ar mums svarbu, kuo jis grįstas? – daro stebuklus. Jeigu 

stebuklas neįvyko – vadinasi, tikėta buvo per silpnai. Stebuklų pasauly turbūt 

nedaug, nes nemokame tikėti. O gal viskas, kas vyksta, ir yra mūsų 

tikėjimas? Patikėti absurdu, tuo, kas atrodo neįmanoma, geba tik bepročiai, 

nebesuvokiantys, kas tikra, o kas susapnuota. Tokie kaip šio romano herojė Saulė. 

Julianas Barnesas (Džulianas Barnsas, gim. 1946) – šiuolaikinis anglų 
rašytojas 

Knygą „Gyvenimo lygmenys“ Julianas Barnesas parašė po savo 
mylimos žmonos mirties. Ją skaitant nepalieka įspūdis, kad rašytojas staiga 
pasirodo nuogas, beginklis, nusimetęs įprastinę mistifikuotojo kaukę. 

Pasakojimas apie netektį toks skaudžiai autentiškas, kad nejučia norisi 
nusigręžti, kaip nesąmoningai nuo nelaimės ištiktojo gręžėsi buvę draugai. 
Juk netektis vienaip ar kitaip liečia kiekvieną iš mūsų.  

https://www.knygos.lt/lt/knygos/naberijus/


Sarah Jio romanai patenka į New York Times perkamiausių knygų sąrašus. Jio yra žurnalistė, 
Glamour.com tinklaraščiui rašo apie sveikatą ir sportą. 

 
Prie Siatlo Junjono ežero kranto plūduriuoja Valčių gatvė. Tolimiausioje 
prieplaukos aikštelėje supasi namas-laivas, apkaltas senstelėjusiomis kedrų 
skiedromis ir apraizgytas „Ryto spindesio" – balto žydinčio vijoklio, kurio 
žavesys apgaulingas, virkščiomis. 
Šeštą dešimtmetį čia apsigyvena Penė, naujoji ponia Ventvort. Ji, sėkmingo 
vietinio dailininko, kuriam lemta išgarsėti visoje šalyje, mūza, svajoja apie 
gyvenimo pilnatvę. Šiandien tas pats plūduriuojantis namas vilioja Eidą 
Santorini. Ji tikisi, kad švelnus jo sūpavimasis numalšins asmeninės 
tragedijos, kuri ją išvijo iš Niujorko, keliamą skausmą. 

 

„Paskutinė kamelija“ – ketvirtoji Sarah Jio knyga, išversta į lietuvių 
kalbą. Jio - viena skaitomiausių moterų rašytojų Amerikoje. 

Antrojo pasaulinio karo išvakarės. Viename Anglijos dvare auga paskutinis 

išlikęs ypatingos kamelijų veislės, žinomos kaip "Midlberio rausvoji", 

medelis. Retų augalų vagis Filipas Praisas pasamdo amerikietę merginą, 

vardu Flora, mėgėją sodininkę, šį brangų augalą pavogti. Ji, apsimetusi 

vaikų aukle, patenka į dvarą ir siekia gauti trokštamą medelį. llgainiui čia ne 

tik užgimsta nauja meilė, bet ir ima vertis šiurpios paslaptys. 

Gegužės pūga. Siatlas, 1933-ieji. Vieniša motina Vera Rėj pabučiuoja 
savo trejų metukų sūnų Danielių, linkėdama saldžių sapnų, ir išskuba į 
naktinę pamainą viešbutyje. Ryte, nors tai ir gegužės 2-oji, kąsniais drimba 
sniegas. Vera skuba namo žadinti Danieliaus, tačiau jo lovelė tuščia, o 
gatvėje guli sūnaus meškiukas... 

Siatlas, mūsų laikai, gegužės 2-oji. Mieste vėl pūga. Siatlo laikraščio 
„Herald“ žurnalistei Klerei Oldridž patikėta užduotis parengti straipsnį apie 
pavasario pūgą. Domėdamasi šia tema ji 1933 metų laikraštyje aptinka 
Danieliaus dingimo istoriją – pasirodo, jos paslaptis taip ir liko neatskleista. 
Klerė pasiryžta išsiaiškinti tiesą ir netikėtai sužino, kad pati yra susijusi su 
Vera... 
 

Margaret Atwood (Margaret Etvud, gim. 1939 m.) - viena ryškiausių 

šiuolaikinių Kanados rašytojų. 

Tarnaitės pasakojimas. Netolima ateitis. Gileado respublika.  

Fredinė gyvena Vado ir jo Žmonos namuose. Išeiti iš namų jai leidžiama tik 

kartą per dieną nupirkti maisto produktų. Parduotuvių pavadinimai yra 

paveikslėliai, nes moterims nebeleidžiama skaityti ir apskritai siekti žinių. 

Kartą per mėnesį ji privalo gulėti ant nugaros ir atlikti Tarnaitės pareigą, nes 

mažėjančio gimstamumo amžiuje Fredinės ir kitų šiai tarnystei paskirtų 

moterų vertė tėra jų vaisingumas. Ji dar atmena senus laikus, kai gyveno su 

savo vyru Luku, žaisdavo su dukra, turėjo darbą, pinigų ir galėjo mokytis. Bet 

dabar visa tai jau praeitis...  

https://www.knygos.lt/lt/knygos/autorius/sarah-jio/
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Haruki Murakami kūryba vertinama ir interpretuojama itin skirtingai: ji priskiriama net prie 
fantastinių ar mitologinių romanų, romanų alegorijų, antiutopijų. Rašytojo braižas lyginamas su 
Kōbō Abe’s, J. L. Borgeso, G. G. Marquezo, K. Vonneguto, M. Pavičiaus tekstais, kuriuose yra 

svarbus mėginimas atrasti mistinę žmogaus dvasios gelmę ir atskleisti logiškai 
ir racionaliai nesuvokiamas gamtos paslaptis. 

„Dansu dansu dansu“ – romanas apie nepaprastai paprastą trisdešimtmetį, 
ištikimuoju subaru nardantį Tokijo gatvėmis, klajojantį Japonijos pakrantėmis: 
Romano veikėją, kuris nusprendžia ieškoti paslaptingai dingusios draugės, 
pamažu pasiglemžia keisti įvykiai, sekso ir metafizinio siaubo sūkuriai. 
Draugystė su trylikamete aiškiarege, užšifruoti pranašiškų galių turinčio 
Žmogaus Avies nurodymai. Vienas po kito į mirties menę Honolulu 
iškeliaujantys bičiuliai, bet vidinis balsas herojui liepia: kad ir kas nutiktų, 
nepaliauk šokti – dansu dansu dansu. 

„Bespalvis Cukuru Tadzakis ir jo klajonių metai“. Cukuru Tadzakiui – 
trisdešimt šešeri. Mokyklos laikais jis ir dar keturi jaunuoliai buvo susibūrę į 
harmoningą, jaukią draugiją. Tačiau kad galėtų studijuoti geležinkelio stočių 
architektūrą, Cukuru išvyksta į Tokiją. Vieną vasaros dieną nepaaiškinę 
priežasčių keturi mokyklos laikų draugai staiga nutraukia su juo ryšius, ir 
Cukuru, patyręs šoką, iki pat kitų metų klaidžioja savižudybės paribiuose. 
Vaikinas įtiki esąs bespalvė, nevisavertė asmenybė. Jis nesąmoningai pradeda 
tolti net ir nuo pačių artimiausių žmonių. Šis romanas – tarsi daugiasluoksnis 
pyragas. Pagal tai, kuris sluoksnis skanaujamas, pasakojimas palieka vis kitokį 
įspūdį.  

Kiekvienu rinkinio „Dramblys pradingsta“ apsakymu H. Murakami meta 
iššūkį vadinamajam normaliam pasauliui. Su pavydėtinu talentu jis griauna 
patį realybės pagrindą ir kasdieniame gyvenime iškelia tai, kas siurrealu, o 
paprastuose dalykuose įžvelgia tai, kas visai nepaprasta. 

Kai iš vieno miestelio aptvaro be žinios pradingsta dramblys, visas vieno 
žmogaus gyvenimas ima subtiliai verstis aukštyn kojomis. Vidurnaktį staiga 
baisų alkį pajutusi pora sėda į automobilį ir apiplėšia „McDonald's" restoraną. 
Moteris staiga susivokia nepajėgianti atsispirti mažam žaliam padarėliui, 
išsiraususiam kelią į jos sodą. Kankinama nemigos žmona nubunda ir 
panirusi į pusiau sąmoningą būseną išvysta prieblandos pasaulį, kuriame 
viskas įmanoma, – netgi mirtis. 

Naujas H. Murakami apsakymų rinkinys po devynerių metų „Vyrai be 
moterų". Pasakojimai dar gilesni, dar aštresni, pranokstantys 
pranašystes.Šią knygą sudaro šešios tarpusavy susipynusios istorijos: 
„Drive my Car". Teatro aktorius Kafuku pasisamdo asmeninę vairuotoją 
Misaki.  
„Yesterday". Tokijuje gimęs ir užaugęs Kitaru kalba tobulu Kansajo dialektu.  
„Nepriklausomas organas". Individualistas medicinos daktaras Tokajus 
paaukodamas savo gyvybę įgyja tai, ko anksčiau niekada neturėjo. 
„Šecherezada". Tarsi negyvenamoje saloje „name" įkalintas Habara 
mėgaujasi užburiančiomis istorijomis, kurias kaskart po sekso jam pasakoja 
„ryšininkė". 
„Kino". Žmonos išduotas Kino meta darbą ir atidaro barą. Vieną dieną jis 

pradeda gauti keistus ženklus. 
„Vyrai be moterų". Vidurnaktį suskamba telefonas – buvusios mylimosios vyras praneša liūdną žinią. 


