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Tara Westover
Apšviestoji

Tai knyga apie kovą dėl savikūros, apie kraupią ištikimybę šeimai ir širdgėlą, kuri
ištinka nutraukus saitus su artimiausiais žmonėmis. Pasitelkdama itin taiklias
įžvalgas, – o būtent jomis ir išsiskiria visi didieji rašytojai, – Tara Westover
sukūrė meistrišką, nepaprastai brandų, universalų pasakojimą apie pačią
išsimokslinimo esmę: kas tai yra ir ką jis suteikia? Juk pirmučiausiai ne ką kita, o
galimybę pažvelgti į savo gyvenimą naujomis akimis ir valią jį keisti.
Iš: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-12-13-kaledoms-visamepasaulyje-skaitytoju-sirdis-pavergusios-knygos/173329

John le Carré
Šnipų palikimas

Pindamas praeities ir dabarties įvykius į vientisą visumą autorius subtiliai kuria
kvapą gniaužiantį, itin tikroviškai slaptųjų tarnybų darbo ypatumus
atskleidžiantį, netikėčiausių vingių ir be galo ryškių personažų kupiną
pasakojimą. Apgaulė čia žengia koja kojon su meile ir pasitikėjimu, o moralinės
dilemos neatsiejamos nuo likimo grimasų.
Iš: https://www.rsleidykla.lt/Knyga/grozine-literatura/trileriaidetektyvai/snipu-palikimas/

Dalia Smagurauskaitė
Madraso deimantas

Sonata Šulcė.
Vilniaus istorijos

Dalia Smagurauskaitė– žurnalistė ir nepailstanti keliautoja, žurnalo „Keliauk!"
sumanytoja ir vyriausioji redaktorė bei dviejų knygų apie Italiją autorė. Jos
debiutinis romanas „Madraso deimantas" stebina neišsenkančiais nuotykiais,
drąsia meile, įvairių pasaulio kraštų skoniais, spalvomis bei istorijomis ir
nuolatiniu troškimu žinoti: o kas toliau?
Iš: https://www.knygos.lt/lt/knygos/madraso-gubernatoriaus-deimantas-/

„Vilniaus istorijos“ – neįprastas gidas po miestą. Tai savotiškas dvasios gidas ir
po erdvę, ir po laiką, ir po tikras vietas, po seniai praėjusį šimtmetį. Gidas,
vedantis į chaotišką, prieštaringą ir valstybei pragaištingą mūsų istorijos
tarpsnį. Apie šį menkai pažintą ir nerimastingą laikotarpį S. Šulcės lūpomis
pasakoja patys anos epochos žmonės. Išgirskite juos ir pamatykite Vilnių to
meto didikų, vyskupų, dailininkų, karvedžių, valstybininkų, vienuolių,
aukštuomenės moterų akimis. Įženkite į XVIII amžiaus Vilniaus pastatus kitaip.
Iš: https://www.tytoalba.lt/vilniaus-istorijos

Eglė Gerulaitytė.
Amerika be dangoraižių

„Amerika be dangoraižių“ – tai netradicinės kelionės motociklu, bekelės
išbandymų ir nuotykių bei netikėtų atradimų knyga, pasakojanti apie Šiaurės
Amerikos įdomybes ir gyvenimą. Navahų legendos, aligatorių medžiotojai, vudu
raganos, Niufaundlando žvejai, Meksikos ir Gvatemalos indėnai, uždaroji
socialistinė Kuba ir paslaptingos Karibų salų gentelės – visos šios istorijos,
tikros ir nepadailintos, keistos ir kasdieniškos, knygoje atgyja kelionių
dienoraščio forma.
Iš: https://www.tytoalba.lt/amerika-be-dangoraiziu

Rohinton Mistry
Šeimos reikalai

Svarbiausia gyvenime – šeima. Svarbiausias šeimoje – Narimanas, visų
gerbiamas patriarchas. Tačiau šitos šeimos harmonija – labai trapi: senukas
serga. Dukra ir anūkai iš visų jėgų stengiasi prižiūrėti tėvą, bet ankštuma ir
nepriteklius griauna visas pastangas. Senasis patriarchas vis giliau grimzta į
prisiminimus apie savo pirmąją uždraustą jaunystės meilę, žentas visus pinigus
pralošia Mumbajų užvaldžiusioje loterijos karštinėje – atrodo, kenčia visi...
Tačiau būtent rūpinimasis senu tėvu pakeičia šeimos narių elgesį, priverčia juos
kitaip pažvelgti į gyvenimą; tai keičia ir jų likimus. Šeimos narių tarpusavio meilė,
išmintis, perduodama iš kartos į kartą, nuolankumas ir atsidavimas vieni
kitiems, parama sunkią akimirką ir yra tai, kas daro mus žmonėmis.
Iš: https://www.tytoalba.lt/seimos-reikalai

Felix Ackermann
Labai blogai, arba Liuks

Knygoje „Labai blogai, arba Liuks: 8 pamokos apie Lietuvą“ autorius autentiškai,
taikliai ir įtaigiai kalba apie mus, mūsų šalį ir mūsų gyvenimą. Jis leidžia
skaitytojui tarsi kitomis, objektyvesnėmis akimis "iš šalies" pamatyti ir įvertinti
tai, ką lietuviai turi, ir tai, ko ie neturi. Aprašęs netikėtą ir itin ryškų šiuolaikinės
Lietuvos portretą, jis klausia, tai kaip gi vis dėlto mes gyvename – viskas blogai
ar viskas liuks?
Iš: https://www.patogupirkti.lt/knyga/labai-blogai-arba-liuks-8-pamokosapie-lietuva.html

Kristin Hannah
Sugrįžimas į Aliaską

„Sugrįžimas į Aliaską" yra epas apie žmogaus gebėjimą išgyventi ir meilę. Tai
intymus milžiniškus išbandymus ištvėrusios šeimos portretas, atskleidžiantis
Amerikoje nykstantį gyvenimo būdą.
Iš: https://www.knygos.lt/lt/knygos/sugrizimas-i-aliaska/

Aldona Ruseckaitė
Padai pilni vinių

Šiame romane autorė atskleidžia prieštaringo likimo Salomėjos Nėries
gyvenimo paslaptis. Ji tarsi preparuoja įvykius, dėl kurių poetė iki šiol puolama,
siekia parodyti, kaip menininką įtraukia laikmečio sąlygos. Be to, asmeninį
pasirinkimą lemia ir žmogaus prigimtis, charakteris, išsilavinimas, artimieji.
Išteisinti Salomėją Nėrį ar nuteisti – šį klausimą autorė, gausiai pateikdama
archyvinės medžiagos, spręsti palieka patiems skaitytojams.
Iš: https://www.rsleidykla.lt/Knyga/grozine-literatura/romanai/Padai-pilniviniu/

Chanel Cleeton
Kitais metais Havanoje

Persmelkta žaižaruojančių Kubos spalvų ir odon besismelkiančių kvapų, ši
istorija atskleidžia ne tik dešimtmečiais saugotas šeimos paslaptis, bet ir
klausia, ką reiškia priklausyti, kaip šeimos tradicijų valdomoje kasdienybėje
rasti savo kelią ir visa, kas gyvenime nutinka, priimti atvira širdimi.
„Nuostabus pasakojimas, kupinas uždraustų aistrų, šeimos paslapčių, drąsos ir
besąlygiško pasiaukojimo.“
Reese Witherspoon
Iš: http://www.baltoslankos.lt/knygos/grozine-literatura/kitais-metais-havanoje

