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Vytautas Toleikis
Pasakojimai prabudus...
Atsiminimai

Tai neįprastai drąsūs, atviri, liūdni ir juokingi, gyvi ir skaidrūs
atsiminimai apie gyvenimą XX a. septinto ir aštunto dešimtmečio
tarybų Lietuvoje. Jų autorius grįžta į savo vaikystę ir jaunystę
gimtuosiuose Barvuose (Šilutės rajone). Net išvykęs gyventi į Vilnių,
jis sapnuodavo tik gimtąsias vietas, todėl knygoje, lyg prabudęs iš
prisiminimų sapno, autorius saviironiškai, sąžiningai ir kone
etnografiškai detaliai aprašo to meto kasdienybę, artimuosius ir
vietinius gyventojus, buitį, situacijas, galimybes ir pasirinkimus
provincijos žmogui.
Iš: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-01-18-vytautastoleikis-pasakojimai-prabudus/167873

Kurt Vonnegut
Katės lopšys

Tirono valdomoje mažytėje Karibų jūros San Lorenso saloje klesti
visuotinis melas ir bukaprotystė. Gyventojai išpažįsta džiunglėse
besislapstančio pranašo Bokonono religiją, grįstą fomomis –
„netiesomis, darančiomis juos drąsius, kilnius ir laimingus“.
Genamas iliuzinės meilės gražuolei diktatoriaus dukrai Monai,
„Katės lopšio“ herojus Jona atvyksta į salą, atranda naują religiją
ir tampa šios šalies prezidentu.
Iš: http://kitosknygos.lt/knygos/Kates-lopsys2

Jaume Cabre
Eunucho šešėlis

Tai Gensanų šeimos istorija. Netoli Barselonos XVII amžiuje
apsigyvenusi šeima, besivystant tekstilės pramonei XX amžiuje,
tapo itin svarbi, tačiau jau po pilietinio karo prasidėjo jų įtakos
nuosmukis. Migelis Gensana per vakarienę su kolege atsigręžia į
savo praeitį ir permąsto savo gyvenimą. Laiką praleistą
universitete, kovą su Franko režimu, kerštą ir pasikėsinimus, kurie iki
šiol taip ir liko neišaiškinti, politinį smurtą, šeimos istorijos paslaptis.
Jis mąsto ir apie meną, apie muziką, kuri jam visuomet tiek daug
reiškė.
Iš: https://www.alfa.lt/straipsnis/50361040/j-cabre-eunucho-seselisromanas-skirtas-visiems-kada-nors-myletiems-bet-prarastiemszmonems?ref=astromanija-web

Hans Rosling
Faktų galia

Autoriai pateikia dešimt dalykų, kurie iškreipia mūsų požiūrį: esame
linkę skirstyti pasaulį į dvi stovyklas („mes" ir „jie"); neteisingai
„vartojame" žiniasklaidą, kuri mus valdo negatyviomis antraštėmis;
ateities perspektyvą suvokiame iš požiūrio taško, kad viskas tik
blogėja ir kt.
Problema ta, kad yra dalykų, kurių mes nežinome, neišmanome,
tačiau vis bandome nuspėti, pasiremdami mąstymo klišėmis ir
pasenusia informacija. Liaukimės tai darę ir suprasime, kad
pasaulis yra žymiai geresnė vieta nei manėme iki šiol. Faktais
paremta pasaulėžiūra išgelbės mus nuo bereikalingo nerimo,
dramos ir išmokys tinkamai reaguoti į krizes.
Iš: https://www.tytoalba.lt/faktu-galia

Michael Wollf
Ugnis ir įniršis

Tai knyga apie Vašingtono politikos užkulisius, apie įtampą ir
intrigas, apie juokingas, tragiškas, titaniškas ir vis žlungančias D.
Trumpo Baltųjų rūmų komandos pastangas visiškai nesistemišką
žmogų, atėjusį į politinės valdžios sistemą per jos pačios kritiką,
suderinti su didžiule Jungtinių Amerikos Valstijų politine mašina.
Tai nėra karikatūra ar pamfletas, greičiau – kupinas dramos
realybės trileris, kur pakankamai gyvai nupiešti mūsų laikų herojai
gyvena itin intensyvius savo gyvenimus. Bet, žinoma, pagrindinis
knygos personažas – viešumas, rampos šviesos, žiniasklaida.
Didžiausios kovos visada verda dėl kelių šlovės akimirkų.
Iš: https://www.tytoalba.lt/ugnis-ir-inirsis

Walter Isaacson
Leonardas da Vinčis

Šioje knygoje atskleidžiama, kad da Vinčio genialumą lėmė ne tik
jo aistros ir pomėgiai, apėmę daugybę skirtingų sričių, bet ir tai,
jog jis visuomet buvo savotiškas nepritapėlis. Jis nepaisė įstatymų,
neslėpė esąs homoseksualus, buvo vegetaras, kairiarankis,
išsiblaškęs ir eretikas.
Leonardo da Vinčio gyvenimas turėtų mums priminti, kaip svarbu
ne tik įdiegti žinias savo vaikams, bet ir įskiepyti nuolatinį troškimą
klausti ir tomis žiniomis abejoti; kokia svarbi yra vaizduotė ir
gebėjimas mąstyti kitaip nei daugelis.
Knygoje „Leonardas da Vinčis“ rasite ir spalvotas reprodukcijas,
genijaus tapybos darbų aprašymus, jo užrašų detales ar schemas,
čia taip pat ir galybė ekscentriškų ir dar negirdėtų istorijų apie
menininką, išradėją, kuris taip aistringai domėjosi mokslu, kad
pavertė jį menu.
Iš: https://www.patogupirkti.lt/knyga/leonardas-da-vincis.html

Gloria Goldreich.
Mano tėvas Šagalas

Tai tikrais faktais paremtas romanas apie Idą, vieno žymiausių XX
a. tapytojų Marco Chagallo (Marko Šagalo) dukterį.
Gražuolę dukrą Markas Šagalas saugojo kaip savo akį ir tapė
daugybę kartų, kol užsispyrėlė Ida galiausiai ištrūko iš saugaus
kontroliuojančių tėvų lizdelio ir išlėkė studijuoti į Paryžių. Ten jos
laukė meilė – neturtingas studentas pavergė karštakraujės Idos
širdį. Bet Idos meilė ir nepriklausomybė labai trapios: nacių
okupuotoje Prancūzijoje žydų tautybės Šagalas – vienas ryškiausių
taikinių. Tačiau nieko, išskyrus savo tapybą, nematantis
menininkas atsisako pripažinti grėsmę.
Ida Šagal – ypatingo likimo moteris, kupina talento gyventi.
Mylėjusi gyvenimą ir mokėjusi jį švęsti net ir sunkiausiomis
akimirkomis. Mylėjusi savo tėvą ir jo nekentusi. „Mano tėvas
Šagalas“ – romanas apie meno pasaulį, menininko egoizmą ir
talentą, meilę ir neapykantą, grėsmes ir intrigas. Apie genijų ir jo
mūzą, kurie negalėjo ištverti vienas be kito. Knyga tarsi Marko
Šagalo paveikslas – kupina poezijos, sapnų ir aistros.
Iš: https://www.tytoalba.lt/mano-tevas-sagalas

Idefonso Falcones
Jūros katedra

Tai intriguojantis pasakojimas apie konfliktą tarp Bažnyčios ir
Valstybės, tarp gėrio ir blogio ir kartu tai nepaprasta vieno
žmogaus gyvenimo istorija - nuo baudžiauninko iki kilmingojo.
Pasakojimą praturtina detalus pasakojimas apie viduramžių
kasdienybę. Knygos autorius Ildefonso Falcones – teisininkas, todėl
finansiniai ir teisiniai aspektai čia aprašomi tiksliai ir išsamiai.
Šiandien parduota daugiau kaip septyni milijonai šio romano
kopijų, jis pasirodė jau keturiasdešimtyje šalių.
„Rašydamas „Jūros katedrą“ užtrukau penkis metus. Visą tą laiką
nuolat kamavo mintys, ką aš darau su savo laiku. Jei ši knyga
nebūtų išleista, nežinia, ar būčiau dar kada nors taip stengęsis“, –
pristatydamas naujausią savo kūrinį teigė autorius Ildefonso
Falcones.
Iš: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-01-05-xiv-amziausispanija-romane-juros-katedra/12914

Yuval Noah Harari
21 pamoka XXI amžiui

Dabar, kai didžioji be perstojo tvinstančios informacijos dalis –
nepatikrinta arba klaidinga, aiškumas tapo galia. Šiuolaikinė
cenzūra – tai ne ribojimas ar draudimas, tai nuolatinis
dezinformavimas ir dėmesio blaškymas tuo, kas nesvarbu. Trečioji
vieno įtakingiausių šiuolaikinių intelektualų, prof. Yuvalio Noah
Harari, knyga perskrodžia šį drumzliną vandenyną ir kelia esminius
šiuolaikinio pasaulio klausimus.
Knyga nepamaitins ir neaprengs, bet suteiks aiškumo, padės
pamatyti pasaulinio žaidimo areną iš viršaus. Jei nors kruopelė
skaitytojų prisidės prie žmonijos dabarties ir ateities svarstymų,
vadinasi, ši knyga padarė savo darbą.
Iš: http://kitosknygos.lt/knygos/21-pamoka-XXI-amziui

Lina Ever
Kelyje

Knyga sudaryta iš penkių skyrių – penkių dienų. Kasdien „Kelyje“
aprašomi vis kitokie gamtos ir žmonių sukurti paminklai, einant
nagrinėjamos vis naujos temos – apie tikėjimą ir kūrybiškumą,
atjautą ir atleidimą, nuolankumą ir ryžtą, šeimą ir draugystę,
pareigą ir pašaukimą, meilę sau ir kitam.
Knyga leidžia iš arčiau pažvelgti ir į Vokietiją, jos žmones ir
papročius. Knygoje daug meninių nuotraukų, o Linos Ever gamtos
aprašymai tokie vaizdingi, kad skaitydami pasijusite lyg patys
keliautumėte vienu gražiausių Vokietijos pėsčiųjų takų. Galbūt
„Kelyje“ taps ir jūsų kelionės pradžios knyga.
Iš: https://www.tytoalba.lt/kelyje

