KNYGOS GIMIMAS. Kaip užrašytas žodis tapo amžinas
Irene Vallejo
„Knygos istorija“ – tai pasakojimas apie knygų gamybą, apie skirtingus jų
tipus, kuriuos išbandėme per beveik trisdešimt amžių, – knygas iš dūmų,
akmens, molio, viksvuolių, šilko, odos, medžio, o drauge ir apie naujausias –
iš plastiko ir šviesos. Tai kelionė po įstabaus objekto – knygos – gyvenimą,
kurį išradome tam, kad žodžiai galėtų keliauti erdve ir laiku.
Drauge tai – kelionių knyga. Maršrutas išsilaipinant Aleksandro mūšių
laukuose ir Papirusų viloje veržiantis Vezuvijui, Kleopatros rūmuose ir
Hipatijos nužudymo vietoje, pirmuosiuose mums žinomuose knygynuose ir
perrašinėtojų dirbtuvėse, prie laužų, kur degė uždrausti kodeksai, gulaguose,
Sarajevo bibliotekoje ir požeminiame Oksfordo labirinte 2000-aisiais.
„Knygos istorija“ – siūlas, jungiantis klasikus su svaiginančiu šiuolaikiniu pasauliu, susiedamas juos
su dabar aktualiais ginčais: pasakojimas apie Aristofaną ir teismo procesus prieš komikus, Sapfo ir
moterų literatūros balsą, Titą Livijų ir gerbėjų fenomeną, Seneką ir post-tiesą...
KIEKVIENOS DIENOS TERAPIJA. Benas Lyris
Benas Lyris – kūrėjas, brolis, sūnus, vyras, kunigas, gyvenimo prasmės
terapeutas, ieškantis pozityvaus ir įkvepiančio turinio, kuris padėtų
išgyventi sunkumuose ir susitaikyti su situacijomis, kurių negalime pakeisti.
Iš visos širdies tikintis, kad kiekvienas, žinodamas KAM, ištvers bet kokį
KAIP. Knygoje apžvelgiau savo gyvenimo patirtis, išgyvenimus, su kuriais
noriu susitaikyti.
„Mano gyvenimas yra terapija kiekvieną dieną. Džiaugiuosi esama akimirka.
Nekaltinu oro, saulės trūkumo ar lietaus pertekliaus. Randu būdų, kaip
džiaugtis dabar. Kiekviena diena yra gera tada, kai pats iš jos kažką pasiimi
ir duodi.“
Benas Lyris
iš baltu sniegu pasidengusių žiedų
einu tik pas Tave aš atsigert žydėjimo
KUNIGAS RIČARDAS. Laima Lavaste
TIKRA IR NEPAGRAŽINTA
„Aš nelinkęs pasakoti asmeninės istorijos. Tebūnie tai Dievo kelionė per Jo
žmogaus gyvenimą."
LAIMĖ
Mano „laimė" kainavo labai brangiai: vaikystėje teko gyventi materialiai itin
kukliuose namuose, patirti pažeminimo, pavydo, pykčio ir kitokių dalykų. Už
meilę Bažnyčiai, kunigystei ir žmonėms, už buvimą matomam, neapsiribojant
zakristijos kunigystės modeliu, teko išgirsti pašaipių replikų „reklamščikas",
„išrinktųjų kunigas", „saldžiarūgštis pamokslautojas", „karjeristas". Tačiau
kokia laimė gyventi dėl svajonės.
PAŠAUKIMAS
Kunigu esu tapęs tik iš malonės. Kaip kunigą save toliau lipdau. Mane lydėjo
meilė ir žmonių pasitikėjimas, kuris nepakito man kintant šiame gyvenime. Juk galima gyventi dėl
pašaukimo ir tarnauti nesavanaudiškai dalijant save. Visas gyvenimas tik iš malonės.
GYVENIMO PASIRINKIMAI
Nė karto nesuabejojau dėl savo pasirinkimo. Tai ir yra mano gyvenimo variklis. Taip, tame kelyje
buvo permąstymų, nevisavertiškumo jausmo, dvejonių...
GYVENIMO KELIAS
Kartais pasijunti tarsi skuduras, į kurį nusivalė kojas ir numetė. Maišaisi. Netinki. Užgoži. Tai
degina. Man skauda. Jei ne malda ir tikėjimas, seniai būčiau atsitraukęs. Ir jei ne supratimas, kad tai
yra mano kelias, kuriuo turiu eiti. Tada apsisprendi. Gali būti kaip skuduras. Arba sudegti lyg žvakė.

HELENOS KELER ISTORIJA. Lorena A. Hičkok
Istorija, kurią verta perskaityti kiekvienam.
Tai tikra istorija apie septynmetę mergaitę Heleną Keler, gyvenančią
tamsoje ir tyloje. Ji nemato, negirdi, nekalba.
Vieną dieną į tą tylos kalėjimą atvyksta jauna moteris, ji pasiryžta atverti
tamsaus Helenos pasaulio duris ir tampa jos Mokytoja. Nors pradžia sunki,
pasirodo, kad Helena yra nepaprastai smalsus ir protingas vaikas. Ji
išmoksta skaityti, rašyti, ir kalbėti ne tik ženklų kalba, bet ir balsu.
Netrukus savo pasiekimais ji nustebins visą pasaulį – įrodys, kad guvus
protas, optimizmas ir nuoširdi aplinkinių pagalba gali padėti įveikti net
didžiausius gyvenimo iššūkius.
Helena Keler tapo įkvepiančiu drąsos simboliu visam pasauliui. Ji studijavo
Harvardo universiteto Radklifo moterų koledže ir tapo pirmuoju nereginčiu ir negirdinčiu žmogumi,
įgijusiu bakalauro laipsnį. Vėlesnį savo gyvenimą ji paskyrė padėti regos negalią turintiems
žmonėms.
Buvęs Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Barakas Obama Heleną Keler įvardija kaip vieną iš
trylikos jam didžiausią įspūdį padariusių visų laikų asmenybių.
„Du iškiliausi XIX a. žmonės yra Napoleonas ir Helena Keler. Napoleonas mėgino pasaulį užkariauti
fizine jėga ir pralaimėjo. Helena mėgino pasaulį užkariauti savo minties galia – ir jai pavyko!" –
Markas Tvenas
DIENORAŠTIS IŠ BUNKERIO (2021)
Kevin Brooks
Šešiolikmetis Lainas gyvena gatvėje. Vieną dieną jis pagrobiamas ir
įkalinamas požeminiame bunkeryje. Iš pradžių vaikinas pamano, kad buvo
pagrobtas dėl išpirkos, – jis turi turtingą ir garsų tėvą. Tačiau ši istorija visai
kitokia... Ji šokiruos, sujaudins ir sukrės. Tai žvilgsnis į tamsiausias ir
šviesiausias žmonijos puses. Tik stiprių nervų skaitytojams.
2012 m. pasirodęs šiurpus psichologinis trileris sukėlė daugybę diskusijų, jis
laužė paauglių literatūros tradicijas ir pelnė Karnegio (Andrew Carnegie)
medalį, teikiamą už reikšmingiausią metų kūrinį vaikams arba paaugliams
Jungtinėje Karalystėje.
NEGALIU PATIKĖTI, KAD UŽKIBAU.
Vos pramerkęs akis žinojau, kur aš. Bunkeryje. Čia šeši kambariukai, po tris abipus ilgojo
koridoriaus. Jokių langų nėra. Nei durų. Vienintelis kelias čia patekti ar išeiti – liftas.
Ką jis man darys? Ką aš darysiu? Jeigu neklystu, liftas nusileis po penkių minučių. Ir nusileidžia. Tik
šį kartą jis netuščias...
KOL TAVĘS NEBUVO. Morgan Matson
Šilta, romantiška ir vasariškai gaivi istorija apie tikrą draugystę ir visus
pirmuosius kartus, kurie gyvenimui suteikia skonį.
Ne kas kitas, o Slouna ištraukė Emilę iš kiauto ir nuo tada jos gyvenimas
tapo kaip niekada įdomus. Dabar jų laukia legendinė vasara, tačiau Slouna
ūmai... dingsta palikusi tik užduočių sąrašą.
Jame – trylika Slounos stiliaus išbandymų, kuriems Emilė įprastai nė už ką
nesiryžtų. Tačiau kas, jei sąrašas padės susigrąžinti geriausią draugę?
Eik naktį obuoliauti? Gerai, šitas lengvas.
Šok iki aušros? Žinoma, kodėl gi ne?
Pabučiuok nepažįstamąjį? Hmm...
Atliekant sąrašo užduotis Emilės vasara pakrypsta netikėta linkme, bet į pagalbą dar labiau netikėtai
ateina Frenkas Porteris. Kas žino, ką atras Emilė?
Išsimaudyk nuoga? Pala... ką?

PRADĖK DABAR: FINANSINIS GIDAS PAAUGLIAMS. Jūratė Cvilikienė
Tai pirmasis gidas visiems jaunuoliams, kurie už savo finansinę situaciją
nori būti atsakingi patys: sumaniai ir atsakingai tvarkytis su pinigais,
išmokti taupyti, investuoti ir pasirūpinti karjera ar įsteigti nuosavą
verslą.
Finansų ekspertė Jūratė Cvilikienė ir žinomi sėkmingi žmonės Lietuvoje –
Beata Nicholson, Orijus Gasanovas, Rimvydas Širvinskas (Makalius), Ieva
Krivickaitė, Tautvydas Marčiulaitis ir Laurynas Zmejauskas – dalijasi
įkvepiančiomis istorijomis, nuotykiais, praktiniais patarimais bei įžvalgomis
ir padeda atsakyti į svarbiausius klausimus, susijusius su pinigais, nuolat
kylančius jaunam žmogui:
– Kaip valdyti pinigus ir sutaupyti?
– Kaip ir kur užsidirbti?
– Kaip sukurti karjerą?
– Kaip sukurti verslą?
– Kaip investuoti?
– Kaip savanorystė gali padėti atrasti save?
Rekomenduojama 12-18 m. amžiaus jaunuoliams, jų tėvams ir vyresniųjų klasių ekonomikos
mokytojams.
KNYGA, KURIĄ TURĖJO PERSKAITYTI JŪSŲ TĖVAI (o jūsų vaikai
džiaugsis, jei perskaitysite jūs). Philippa Perry
Visi tėvai nori, kad jų vaikai būtų laimingi.O kas, jei tai priklauso nuo
auklėjimo? Ar įmanoma užauginti laimingą vaiką?
Garsi britų psichoterapeutė Philippa Perry įsitikinusi: taip! Šioje smagioje,
įtraukiančioje knygoje, iliustruodama pasakojimą gyvomis istorijomis ir
pavyzdžiais, ji atskleidžia, kaip tai padaryti.
Užuot dėliojus „tobulą" planą Perry siūlo pasidomėti, kokios dalys
sudarogerus tėvų ir vaikų santykius, ir pažvelgti į viską iš perspektyvos.
Perskaičius šią knygą bus lengviau:
• suprasti, kaip jūsų pačių vaikystė lemia, kokie tėvai esate;
• susitaikyti su tuo, kad klysite, ir sužinoti, kaip tas klaidas ištaisyti;
• sulaužyti negatyvius elgesio šablonus;
• susitvarkyti su savo pačių ir vaikų jausmais;
• atspėti, ką vaikas pasako vienokiu ar kitokiu elgesiu.
Šią išmintingų patarimų knygąreikėtų perskaityti kiekvienam iš tėvų, o kiekvienas vaikas džiaugtųsi,
kad tėvai ją perskaitė.
SKAIČIAI NEMELUOJA: 71 DALYKAS, KURĮ TURITE ŽINOTI APIE PASAULĮ
Vaclav Smil
Ar skraidyti pavojinga? Kiek sveria visos pasaulio karvės? Kas suteikia
žmonėms laimės?
Profesorius Vaclavas Smilas knygoje „Skaičiai nemeluoja“ kviečia skaitytojus į
faktais paremtą kelionę, kurioje supažindins jus su mūsų pasaulio šalimis bei
jų gyventojais, jų vartojamo kuro bei maisto rūšimis ir šių laikų transporto
priemonėmis bei išradimais. Papasakos, kokią įtaką visa tai turi mūsų planetai,
o galiausiai viską iliustruos stulbinančiais statistiniais duomenimis ir akiratį
praplečiančiomis diagramomis, kurios protui neleis tinginiauti. Smilo misija –
suteikti svarbos faktams, nes skaičiai juk galbūt ir nemeluoja, bet kurią tiesą
jie perteikia?
„Smilo knygos pavadinimas kalba už save: norint suprasti pasaulį, būtina sekti tendencijas, o ne
antraštes. Šioje knygoje nupiešiamas dėmesį prikaustantis, žavingas ir, svarbiausia, tikroviškas
pasaulio ir jo ateities paveikslas.“

KARBIDAS. Andrij Liubka
„Karbidas“ – romanas apie kontrabandą ir kontrabandininkus. Apie
moderniąją Europą ir tuos, kurie veržiasi įveikti jos sienas. Apie idealizmą
ir pragmatizmą. Apie pralaimėjimą.
Pagrindinis veikėjas – istorijos mokytojas Tisas – savotiška ukrainiečių
nacionalistų parodija. Mokytojas patriotas gyvena autoriaus pramanytame
Užkarpatės mieste Vedmedive. Jis sugalvoja genialų planą – iškasti tunelį,
kuriuo tautiečiai išeis į Europą: taip jie pagaliau integruosis į Europos
Sąjungą. Tegu ir nelegaliu tuneliu – svarbiausia, kad išauš diena, kai
ukrainiečiai laisvai judės tarp valstybių be jokių sienų ir muitinių.
Linksmybės, kaip ir pavojai, neišvengiamos, mat Tisas, būsimasis „Ukrainos
Mozė“, susiranda bendrininkų, padėsiančių jam įgyvendinti planą. Tunelio kasimu suinteresuota
marga kompanija – kontrabandininkai, tarp jų Ikaras, perskridęs sieną savadarbe skraidykle,
migrantų iš Rytų palydovai, susitepę politikai ir fatališka moteris, prekiaujanti žmonių organais.
Tai juokingai graudus pasakojimas apie valstybių sienas, patriotizmą, integraciją ir apie buvusios
Austrijos-Vengrijos imperijos tautų istoriją ir santykius.

KAI PRAŽYSTA ABRIKOSAI. Gina Wilkinson
Trijų drąsių ir ryžtingų moterų gyvenimas, rodos, apvirsta aukštyn kojomis,
kai negailestingo diktatoriaus režimo fone persipina pasitikėjimas ir
išdavystė, draugystė ir motinystė.
Hudai pradėjus dirbti Australijos ambasadoje Irake, baimė tapo nuolatine
jos palydove. Augantis nerimas dėl savo šeimos, ypač paauglio sūnaus, veda
iš proto. Mukhabarat – slaptoji policija – stebi kiekvieną jos žingsnį, kad
gautų informacijos, kurią galėtų panaudoti prieš Ameriką. Huda slaptųjų
žvalgų verčiama susidraugauti su aukšto rango australų pareigūno žmona
Ele Vilson, tačiau nenori tapti informatore, be to, ji dar nežino, kad ir Elė
turi ką slėpti.
Hudos jaunystės laikų draugė Ranja, šeicho dukra, stengiasi sudurti galą su
galu. Jos šeima, kadaise turtinga ir gerbiama, nusigyveno, todėl dabar
moteris teturi titulą, kuriuo kartais dar pavyksta pasinaudoti, kad pakreiptų įvykius sau tinkama
linkme. Ranja visomis išgalėmis stengiasi apsaugoti savo dukrą ir pasirūpinti, jog jodviem nieko
netrūktų.
Susikirtus trijų moterų keliams, ilgai saugotos praeities paslaptys netrunka įsiveržti į dabartį. Kur
pasisuksi, kvepia išdavyste, ir niekas nebežino, kuo galima pasitikėti. Moterims belieka kliautis
trapiu naujai užsimezgusiu ryšiu. Ir nė viena nenutuokia, kiek bus pasiryžusios paaukoti, kad
apsaugotų savo šeimas.

