
TRYS ŽINGSNIAI IKI TAVĘS.  
Rachel Lippincott, Mikki Daughtry, Tobias Iaconis 
 
Jaunimui nuo 14 m. 
„Trys žingsniai iki tavęs“ – jaudinanti ir sukrečianti istorija apie meilę, 

įsižiebusią mirčiai kvėpuojant į nugarą. 
Stela ir Vilas susipažįsta ligoninėje. Su abipuse simpatija ateina ir pats 
didžiausias išbandymas: jie negali priartėti vienas prie kito arčiau nei per 
tris žingsnius. 
Stela ligoninėse lankosi nuo ketverių metų. Dėl retos ligos jai pavojingas bet 

koks iš nesterilios aplinkos pasigautas mikrobas. Laukdama tinkamo plaučių 
donoro, Stela puikiai išmoko pagrindines saugaus elgesio taisykles, iš kurių 
viena svarbiausių – nepriartėti prie kito ligonio arčiau nei per tris žingsnius. 

Vilui taisyklės nebesvarbios. Praradęs viltį pasveikti, vaikinas nekantriai laukia savo 18-ojo 
gimtadienio, kuomet teisiškai galės atsisakyti tėvų rūpesčio ir leisis į kelionę – pažinti pasaulio ir 

pasimėgauti gyvenimu, kad ir kiek jo bus likę. 
Bendraudama su Vilu, Stela pamažu supranta, kad negalima gyventi nuolat visko bijant ir saugantis; 
o šis ima suvokti, kad gyvenime svarbu ne vien tai, ko egoistiškai trokšti pats. Atskleisdami vienas 
kitam iki šiol nepažintus dalykus, jaunuoliai pamažu įsimyli. Tačiau ar įmanoma išties mylėti žmogų, 

kurio negali paliesti? 
 

VISĄ ŠĮ LAIKĄ.  Mikki Daughtry, Rachael Lippincott 
 
Jaunimui nuo 14 m. 

Kailas su Kimberle yra tobula pora. Bent jau Kailas visada taip manė. 
Tačiau kai Kimberlė per išleistuvių vakarą sugriauna jų santykius, Kailo 
pasaulis apsiverčia aukštyn kojomis. Jie patenka į automobilio avariją, po 
kurios Kailas atsibunda sunkiai sužalota galva. Kimberlė mirusi. Ir nė 

vienas žmogus negali jo suprasti. 
Išskyrus Marlę. Marlė pati išgyvena netektį. Tokią, dėl kurios kaltina save. 
Kai jų keliai susitinka, Kailas Marlės sieloje pamato tai, ką jaučia pats, bet 
negali išsakyti žodžiais. 

Iš lėto gyjant žaizdoms, jaunuolių jausmai vis stiprėja. Tačiau Kailą 
kankina nuojauta, kad visą šį laiką jis nenumaldomai artėja prie kitos 
lemtingos akimirkos, kuri sudaužys į šipulius jo gyvenimą kaip tik tada, 

kai jis pradeda iš naujo jį lipdyti. 
Ir jis teisus. 
 

RADAU TAVE TARP ŽVAIGŽDŽIŲ. Francesca Zappia 
 
Niekas nepatikėtų, kad Eliza Mirk yra žvaigždė. Ji neturi draugų ir gąsdina 
bendramokslius. Tėvai merginos nesupranta ir dažnai priekaištauja, kad ji 
sėdi prilipusi prie kompiuterio. Tačiau Eliza net nebando keisti situacijos. 

Merginai patinka, kad mokykloje visi palieka ją ramybėje, nes Eliza teturi 
vieną norą: piešti komiksus, kuriuos grįžusi namo perkelia į kompiuterį ir 
publikuoja internete. Čia Eliza Mirk yra LediGalaktina – komiksų „Pabaisų 
jūra“ autorė. 
Šie komiksai neįtikėtinai populiarūs, Eliza uždirba daug pinigų, o pagal jos 

kūrinius gerbėjai rašo istorijas. Vienas populiariausių fanų literatūros 
rašytojų pradeda mokytis Elizos mokykloje. Volesas Varlandas net 

nenujaučia, kad kuria pagal Elizos istoriją, o ją pačią laiko tik dar viena 
gerbėja. Visgi jaunuoliai pamažu susidraugauja, o santykių išbandymas 

laukia tada, kai visi sužinos, kas yra Eliza. 
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BLOGOS MERGAITĖS DIENORAŠTIS. Kristina Gudonytė 
 
Knygą „Blogos mergaitės dienoraštis“ pirmiausia turėtų perskaityti 
suaugusieji, kad prisimintų, kaip patys karstydavosi medžiais, kraustydavo 
mamos piniginę, įsikniaubę į pagalvę velniop siųsdavo savo gimdytojus ir 

sugebėdavo visiems sukelti begalę problemų. Knyga padės atsikvošėti šiems 
neseniai buvusiems paaugliams, kurie tapę „pavyzdingais“ tėvais reikalauja iš 
savo vaikų nesuprantamo, svetimo ir neįmanomo dalyko – gyventi ir mąstyti 
kaip jie. 
Knygos herojė – maištaujanti 15-metė Kotryna. Ar ji išties bloga mergaitė? 

Kotryna nuolat meluoja, dažnai pasiklysdama savo fantazijose, nuolat 
pykstasi su artimaisiais. Norėdama atkreipti draugių dėmesį, ji apsiskelbia 
esanti nėščia, bandydama prasimanyti pinigų, įsivelia į painią kriminalinę 

istoriją, ji bėga iš namų, atsitiktinai vaidina teatre ir netikėtai susiduria su tikra, nesuvaidinta 
tragedija – artimo žmogaus mirtimi... 

Herojės akimis autorė puikiai atskleidžia suaugusiųjų portretus, apnuogindama jų ego. Šmaikščiai, 
su kandžia paaugliška ironija Kotryna savo dienoraštyje pasakoja apie jų silpnybes, kurių vaikai 
turėtų nepastebėti, dažnai iškreiptus tarpusavio santykius. Herojės vienmečiai, paėmę į rankas 
„Blogos mergaitės dienoraštį“ ir pabėgę nuo suaugusiųjų, romaną sukramtys per vieną naktį... 

 
METAI: poema, įtraukta į UNESCO paveldo sąrašą! 
Kristijonas Donelaitis 
 
Lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono 

Donelaičio poema „Metai" įrašyta į UNESCO paveldo sąrašą. Nepraleiskite 
galimybės įsigyti vieno žinomiausių lietuvių literatūros klasikos kūrinių! 
Kūrinyje „METAI“ talentingai nupieštas epinis XVII a. vidurio Rytų Prūsijos 
lietuvių baudžiauninkų gyvenimo vaizdas. Keturi metų laikai – amžinas 

gyvenimo ratas, kuris sukasi amžinu ratu, paklūsta tiems patiems Dievo 
nustatytiems dėsniams. Kaip gamtoje po pavasario ateina vasara, po to – 
ruduo ir pagaliau žiema, o paskui viskas kartojasi iš naujo, taip ir žmogus, 
kaip ir augalas, gimsta, subręsta, duoda vaisius ir numiršta. 

 
PAVOGTAS DIENORAŠTIS. Rūta Mataitytė  
 
Kiek žmogui gali būti nepažįstamas kitas, visą laiką gyvenęs šalia? Kiek 
dukrai reikia žinoti apie mamos ir savo pačios likimą? 
Dvi moterys – motina ir dukra. 

Menininkė Gunda ir lietuvės bei dano šeimoje užaugusi Gerda, nusprendusi 
atvykti į Vilnių ieškoti savo šaknų. Du likimai, kurie dar stipriau tarpusavyje 
susipina, kai atsitiktinai dukra randa ir pradeda skaityti mamos dienoraštį. 
Knygoje skaitytojai sutiks Gundą, apie kurią autorė pasakojo 2015 m. 
išleistame savo romane. Ši knyga toliau pasakoja Gundos istoriją ir 

lygiagrečiai tarsi naują giją įaudžia dukros Gerdos subtilų moterišką virsmą, 
kurį nulemia stiprūs išgyvenimai, netektys, o kartu meilė ir tarpusavio 
artumas. 

Rūta Mataitytė yra penkių knygų autorė, norvegų kalbos vertėja ir keturių vaikų mama. Laisvalaikiu 
ji kopia į kalnus ir bėga maratonus. Savo knygose rašytoja pasitelkia darbo patirtis ir kelionių 

išgyvenimus, gilinasi į trapų žmogaus santykį su aplinka, pačiu savimi ir savo praeitimi. Jos 
aprašomos istorijos sudėtingos ir skaudžios, bet kartu pilnos šilumos, žmogiškumo ir vilties. 
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PAKELK MANE AUKŠTAI. Genovaitė Bončkutė Petronienė 
 
Romanas „Pakelk mane aukštai" – knyga apie moters psichologinę 
transformaciją, prasidedančią po išsiskyrimo. Knygoje išsamiai aprašyta 
herojės psichoterapinė patirtis, dvasiniai ieškojimai, vidinio pasaulio 

išgyvenimai susipina su išorinių įvykių, santykių, kelionių detalėmis. Ši 
knyga ypatinga tuo, kad psichologinis virsmas aprašytas profesionalo – 
romanas atspindi ekspertines žinias, atskleidžia, kaip iš tikrųjų dirba 
psichologai ir kaip vyksta vidiniai pokyčiai. 
Autentiškomis žmonių patirtimis paremta knyga įkvepia keistis, 

atskleisdama, kaip, regis, iš itin sudėtingos padėties – užsitęsęs 
depresyvumas, vidurio amžiaus krizė, didelė vienatvė, kai nėra nė vieno 
žmogaus, į kurį būtų galima atsiremti, sunkios vaikystės patirtys – randama 

išeitis, pamažu, žingsnis po žingsnio statomos stabilios vidinės struktūros. Atsiremdama į jas herojė 
jau niekad nebepatirs tokių sunkių potyrių, kuriuos išgyveno prieš pradėdama vidinę kelionę 

sveikimo link. 
 
TINKLAS: kaip išgelbėti tą, kuris nenori būti išgelbėtas? 
Sara Allegrini 

 
Naktį miške girdėti tik šnaresiai, kone žmogiški klyksmai, Danielio, 
Madalenos ir Elijo širdžių dūžiai. Jų galvose įkyriai sukasi tas pats 
klausimas: kaip jie čia atsidūrė vienui vieni? Čia nėra maisto, nėra vandens, 
nėra mobiliųjų telefonų pagalbai išsikviesti. Sunku patikėti, kad jų šeimos 

būtų nutarusios juos čia palikti. 
Iš už medžių juos stebi dvi akys, pabudę jie kasryt randa popieriaus lapą su 
nurodymais, ką daryti, – nors niekad nesilaikė taisyklių ir buvo pratę 
nepaisyti bet kokių ribų. O kas, jei susitaikyti su padėtimi ir paklusti yra 

vienintelis būdas ištrūkti iš košmaro, kuriame jie atsidūrė? 
Šis sudėtingas ir nepriekaištingai suorganizuotas tinklas sukurtas žmogaus, 

kadaise, paauglystėje, irgi padariusio be galo skaudžią klaidą – jos, deja, nebeatitaisysi, užtai galima 
padėti kitiems į panašią padėtį įsivėlusiems vaikinams ir merginoms. 

„Tinklas“ – tai romanas, kuris įtraukia ir nustebina skaitytoją, jame, kaip ir tikrame gyvenime, 
viskas baigiasi nebūtinai gerai. 
 
 

LAIKRODŽIO ŠOKIS . Anne Tyler 
 

Daugiau nei 50 metų Anne Tyler rašo apie paprastą gyvenimą, „mažuosius 
žmones" ir jų likimus, kurie niekuo nesiskiria nuo mūsiškių. Vilos 
gyvenimas irgi paprastas. Jame tėra keli esminiai momentai: 1967 m. ji – 
moksleivė, bandanti susidoroti su netikėtu motinos dingimu, 1977 m. – 
studentė, kuriai ką tik pasipiršo, 1997 m. – jauna našlė, bandanti vėl 

atsitiesti po staiga sugriuvusio savo gyvenimo. Bet 2017-aisiais viską 
pakeičia netikėtas skambutis iš Baltimorės, ir Vila, pati gerai nesuprasdama, 
kodėl, skrenda per visą šalį pas moterį, kurios beveik nepažįsta. Rūpintis 
mergaite, kuri nėra jos anūkė. Skrenda išsiaiškinti, dėl ko verta gyventi. Tai 
didelė problema mano amžiuje, sako Vila. Šis impulsyvus sprendimas 

nuveda ją į tą nepažįstamą miestą, pas svetimus žmones, ir čia ji atranda 
ramybę ir pilnatvę. 

„Laikrodžio šokis" – nepaprastai subtiliai papasakota vieno gyvenimo istorija. Nedrąsaus, paprasto 
gyvenimo moters, kuri dažniausiai elgėsi taip, kaip iš jos buvo tikimasi ir kaip buvo patogiausia, 
tačiau galiausiai rado savyje jėgų pasielgti taip, kaip svarbu jai pačiai. Tai istorija apie viltį ir 
pasikeitimą, apie savęs atradimą ir visada egzistuojantį antrąjį šansą. 
Skaitydamas jautiesi, lyg grįžtum namo, kur tavęs laukia. 
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MOTERIS SU AUTOMOBILIU, AKINIAIS IR GINKLU 
Sebastien Japrisot 
 
Dani gauna užduotį. Merginos vadovas, charizmatiškasis Mišelis, prašo jį 
su šeima nuvežti į oro uostą ir parvairuoti prabangų automobilį atgal į 

Paryžių. Naudodamasi proga mergina nusprendžia aplankyti Prancūzijos 
pietus, nes niekada nėra buvusi prie jūros. Tačiau svaigulį ir beprotišką 
laisvės pojūtį važiuojant pakrante sudrumsčia keisti įvykiai. Sustojus 
pakeliui, ją užkalbina moteris, kuri tvirtina, kad Dani šį rytą buvo jos 
kavinėje ir pamiršo paltą. Vėliau autoservise ją kažkas užpuola ir sužaloja 

ranką, o savininkas tvirtina, kad dar vakar taisė jos automobilį. Naktį 
sustabdo policininkas, įsitikinęs, kad jau įspėjo dėl nešviečiančių žibintų. 
Negana to, paaiškėja, jog automobilio bagažinėje yra kai kas, dėl ko 
mergina galėtų atsidurti kalėjime. Dani vis didina greitį, bet užuot 
priartėjusi prie tiesos, nuo jos vis labiau tolsta. 

Giliai užslėptą tiesą subtiliai atskleidžia automobilis, akiniai ir ginklas. Kiekvienas išduoda po dalelę 
nedoros gudrybės, kuri slepiasi tamsių praeities šešėlių šokyje. 
 

KAI BAIGIASI VIENATVĖ. Benedict Wells 

 
„Kai baigiasi vienatvė“ – vokiečių rašytojo Benedict Wells romanas, 
sužavėjęs Europą. Tai jautri istorija apie praradimus, vienatvę ir tikėjimą, 
apie gedulą ir meilę. 
Staigi tėvų mirtis autoavarijoje visiškai sugriauna Žiulio Moro laimingą 

vaikystę. Likę našlaičiai Žiulis, jo brolis Martis bei sesuo Liza patenka į 
prieglaudą ir yra išskiriami. Gyvybingas ir bebaimis Žiulis užsisklendžia ir 
vis daugiau laiko praleidžia gyvendamas prisiminimais. Tačiau viskas 
pasikeičia, kai jis sutinka paslaptingą raudonplaukę Alvą – artimą sielą, kuri 

taip pat skęsta savajame liūdesy. 
Praėjus penkiolikai metų broliai ir seserys nutolo vienas kito, juos sieja tik 
baisi išgyventa tragedija. Žiulis gyvena palaikomas troškimo tapti rašytoju 

ir vėl sutikti Alvą, kuri nuo jo nusisuko, kai jų draugystė susidūrė su sunkumais. Tačiau vos tik ima 

atrodyti, kad jiems pavyks susigrąžinti prarastą laiką, įsiveržia viską keičiančios likimo, o gal 
atsitiktinumo, jėgos. 
Romanas „Kai baigiasi vienatvė“ – tai kaleidoskopiška šeimos saga.  
 

GROŽIS LYG ŽAIZDA.  Eka Kurniawan 
 

Pats baisiausias prakeiksmas yra pagimdyti gražią mergaitę pasaulyje vyrų, 
kurie koktesni už rujojančius šunis.“ 
Indonezija. Audringą popietę iš kapo, kuriame buvo palaidota prieš 
dvidešimt vienus metus, pakilo nuostabaus grožio prostitutė Devi Aju, kad 
atsikeršytų už savo šeimai tekusį prakeiksmą. Jos dukrų ir anūkių 

gyvenimas apelsinmedžių šešėlyje pilnas smurto, kraujomaišos, beprotybės 
ir širdgėlos. Visos šeimos merginos – kvapą gniaužiančio grožio, išskyrus 
vieną, kuri gimė neprilygstamai bjauri. Ir jos vardas Gražuolė... 
„Grožis lyg žaizda“ – daugiasluoksnis epinis pasakojimas apie bebaimes 
moteris, kerštingas dvasias, nuožmius banditus ir komunistų vaiduoklius, o 

kartu ir satyrinis Indonezijos skaudžios praeities paveikslas. Nuo olandų 
kolonistų ir japonų okupantų ir revoliucijos, šalies nepriklausomybės paskelbimo iki masinių 

žudynių ir grįžusios diktatūros... 
Supynęs istoriją su vietos legendomis, įkvėptas Melvilleʼio ir Gogolio, Eka Kurniawanas sukūrė 
gotišką šedevrą, kuriame be perstojo grumiasi tamsos ir šviesos jėgos. Tai kerintis Indonezijos 
magiškasis realizmas. 
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