
 

 
 

 

 

 

Lokio šokis : [romanas] / Anton Svensson; iš švedų 

kalbos vertė Simona Rasimavičienė. - Vilnius : „Baltų 
lankų“ leidyba, [2015]. - 655, [1] p.  

 

Tikslūs judesiai surepetuoti sekundžių tikslumu. Nebus 
nė vieno liudytojo. Policija tikrai neatseks pėdsakų. O kai 
didžiulis auksinės žuvelės akvariumas bus kupinas 
pinigų, užplūs svaigulys ir beprotiškas laisvės pojūtis. 
Prieš daugelį metų griūvant šeimai trys broliai tapo 
neišskiriami. Tėvas juos išmokė visada smogti atgal, o 
motina įskiepijo troškimą išsilaisvinti... Perskaitę šią 
knygą niekada nepamiršite Leo, Felikso ir Vincento. 
Tai pasakojimas apie negailestingiausią ir išradingiausią 
kada nors Švedijoje veikusią nusikaltėlių grupuotę. Jų 
nusikaltimai tokie neįtikėtini, kad atrodo sukurti 
lakiausios vaizduotės, bet įdomiausia, kad viskas įvyko 
realiame gyvenime. 

Romaną „Lokio šokis“ įkvėpė istorija apie tris brolius, 

kurie įkaite laikė visą Švediją, per dvejus metus įvykdę 
dešimt įžūlių, puikiai suplanuotų bankų apiplėšimų. Nė 
vienas iš jų prieš tai nebuvo įvykdęs jokio nusikaltimo. 
Visiems jiems dar nebuvo nė 24-erių. Apie tai pasakoja 
ketvirtasis brolis, nedalyvavęs nusikaltimuose. 

 

https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmjvrL4sfNAhWH2SwKHdZFD6sQjRwIBw&url=https://www.knygos.lt/lt/knygos/lokio-sokis-/&psig=AFQjCNH_mOxEyq66io1yP0NU7MBkoSmmig&ust=1467101894176869


 
 

 

 

 

 

Moriartis : [Šerloko Holmso epocha tęsiasi] : romanas 

/ Anthony Horowitz; iš anglų kalbos vertė Rasa 
Drazdauskienė. - Vilnius : Tyto alba, 2016 (Vilnius : 

BALTO print). - 348, [1] p. 

 

Antroji knyga „Moriartis“ – detektyvas, skirtas 

pikčiausiam garsiojo seklio priešui, grumtynėse su 
Šerloku Holmsu nugarmėjusiam į Reichenbacho krioklį. 
Iš vandens ištrauktas Moriarčio kūnas nekėlė abejonių – 

tai tikrai jis. Blogiui atėjo galas ir visi lengviau 

atsikvėpė? Ne. Po Moriarčio mirties likusią pavojingą 
tuštumą tuoj pat užpildė naujas piktasis genijus: 
paslaptingas vyras, pavarde Devero, ruošiasi užimti 
Moriarčio vietą ir panardinti Londoną į žmogžudysčių ir 
chaoso sūkurį. Kaip tik dėl to į Europą atvyksta 

Pinkertono agentūros detektyvas Frederikas Čeisas, kuris 
drauge su inspektoriumi Atelniu Džonsu, perėmusiu 
Holmso tyrimo metodus, bando demaskuoti naująjį 
blogio genijų. Medžioklė nuveda tyrėjus į tamsiausius ir 
pavojingiausius Londono užkaborius, nuo dokų iki 
katakombų – pas piktadarį, kurio visi bijo, bet retas kas 
yra matęs… 

Šerloko Holmso pasaulis, pasitraukus garsiąjam sekliui, 
nedingo. Žaidimas su mirtimi tęsiasi! 
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Vidurnakčio rožė : romanas / Lucinda Riley; iš anglų 
kalbos vertė Aušra Stanaitytė-Karsokienė. - Vilnius : 

Tyto alba, 2016 (Vilnius : BALTO print). - 652, [2] p. 

 

Amerikietė aktorė Rebeka Bradli turėjo džiaugtis ir 
švytėti – jos partneris Džekas jai pasipiršo. Kas gali būti 
nuostabiau, nei dviejų Holivudo žvaigždžių 
sužieduotuvės! Tačiau iš tiesų nuolatinis žiniasklaidos 
persekiojimas ir varžymasis dėl populiarumo su Džeku ją 
išsekino taip, kad pasiūlymas filmuotis kostiuminėje 
dramoje, vykstančioje XX a. trečiajame dešimtmetyje, 
Rebekai pasirodė kaip išsigelbėjimas. Ji vyksta į Angliją, 
Dartmurą, nuošalų Astberio dvarą. Gal ten pagaliau grįš 
ramybė? Tačiau pasirodo, kad dvaro šeimininko senelė, 
ledi Violeta, stulbinamai panaši į... Rebeką. Kilusi iš 
Amerikos, mirusi gimdydama, ledi Violeta sužadina 
Rebekos smalsumą; be to, ji juk turi vaidinti ledi Violetos 
laikų personažą! Dvare pasirodžius jaunam indui Ariui, 
kurį prosenelės Anahitos palikimas atveda į Astberį, 
praeitis ima skleistis. Indijos egzotika, pašėlęs trečiojo 
dešimtmečio Londonas ir dabartis, kurioje Rebekai su 
Ariu žingsnis po žingsnio veriasi ne tik Anahitos istorija, 
bet ir tamsi paslaptis, tarsi debesis tvyranti virš Astberių 
dinastijos... 
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Septynios seserys : Majos istorija : romanas / Lucinda 

Riley; iš anglų kalbos vertė Kristina Miliūnienė. - 

Vilnius : Tyto alba, 2016 (Vilnius : BALTO print). - 

588, [2] p. 

 

Romantiškas ir aistros pilnas pasakojimas apie savo 

šeimos ir meilės paieškas. Maja – vyriausia iš šešių 
įvaikintų seserų. Tėvui mirus, visos vėl susirenka į 
pasakiškus vaikystės namus prie Ženevos ežero – bet 

tėvo valia laidotuvės jau įvyko, o kiekviena iš seserų 
gauna po voką ir nuorodą su paslaptingomis 

koordinatėmis. Jos nuveda Mają į Braziliją, kur galbūt 
gyvena tikroji jos šeima. Ir ten prasideda Majos istorija: 

iš laiškų ir susitikimų ji atkuria jaudinančią savo 
prosenelės praeitį. Turtinga gražuolė Izabelė tekinama už 
aristokrato Gustavo. Tačiau prieš vestuves ji labai nori 
pamatyti Senąjį pasaulį su visais jo meno lobiais... 
Izabelės draugės tėvas architektas kaip tik projektuoja 
Kristaus Išganytojo statulą ir rengiasi važiuoti į Paryžių 
susitikti su skulptorium, kuris galėtų įkūnyti jo viziją. 
Puiki proga Izabelei išvysti Paryžių, kuriame – 

Monparnaso kavinės, meno studentai, ir skulptoriaus, 
kuriančio Kristaus skulptūrą, padėjėjas Loranas. Jį 
sutikusi Izabelė supranta – jos gyvenimas niekuomet 

nebebus toks, koks buvo. Bet ji privalo grįžti į Rio ir 
tekėti... 
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Pasiklydę : romanas / Amin Maalouf; iš prancūzų 
kalbos vertė Stasė Banionytė. - Vilnius : Žara, [2016] 
(Vilnius : Spauda). - 398, [2] p. 

 

„Pasiklydę“ – jaudinantis romanas apie emigrantus, 

žmones, besiplėšančius tarp dviejų šalių. Tėvynėje jie 
dažnai vadinami išdavikais, o užsienyje yra svetimi, retai 
tampantys savais. Tie „paklydėliai“ – tai studentai, 

skirtingų religijų ir tautybių draugų ratelis, diskutuojantis 
apie šalies ateitį, turintis šviesių vilčių ir svajonių. Deja, 
joms nelemta išsipildyti.  
Kyla karas. Tolerancija dingsta. Ratelis iškrinka, vieni 
išsivažinėja kas kur, kiti lieka. Kai kurie iš likusiųjų 
susitepa rankas, tarp jų ir Muradas. Draugų santykiai 
nutrūksta. Ir štai po ketvirčio amžiaus, pakviestas 
mirštančio Murado žmonos, iš Prancūzijos į tėvynę 
parskrenda Adamas, garsus istorikas. Jis pavėluoja, bet ši 
kelionė duoda progą grįžti prie savo šaknų, vėl užmegzti 
ryšius su senais draugais, nors trumpam juos sutelkti.  
Ar dar turi ką bendra laisvamanė ir islamistas, vienuolis 
ir verslo magnatas, žurnalistas ir Pentagono tarnautojas?  
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Žaidimas su ugnimi : [romanas] / Tess Gerritsen; iš 
anglų kalbos vertė Jonas Čeponis. - Kaunas : Jotema, 

[2016] (Kaunas : Spindulio sp.). - 283, [3] p. 

 

Viename tamsiame Romos antikvariate smuikininkė 
Džulija Ansdel atsitiktinai užtinka įdomų muzikos kūrinį. 
Kupiną aistros, kančios ir šiurpinančio grožio valsą ji 
pasiryžta pristatyti pasauliui. Tačiau kai tik strykas 
paliečia stygas, išjudinama kažin kas keista, – Džulijos 
pasauliui kyla grėsmė. Muzika kažkaip nenuspėjamai ir 
baisiai veikia jos dukrelę. Įsitikinusi, kad 
hipnotizuojantys valso garsai skleidžia piktus kerus, 
moteris leidžiasi ieškoti jį sukūrusio žmogaus ir 
išsiaiškinti, kas už viso to slypi.  
Paieškos Džuliją atveda į Veneciją, kur ji atidengia 
niūrią, kelių dešimtmečių senumo paslaptį, susijusią su 
pavojingai įtakinga šeima. Ir šitie žmonės tikrai nesustos 
– bet kokia kaina sieks sutrukdyti į dienos šviesą iškelti 
šiurpią tiesą. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Dar gyva : [detektyvinis romanas] / Peter James; iš 
anglų kalbos vertė Arvydas Malinauskas. - Kaunas : 

Jotema, [2016] (Kaunas : Spindulio sp.). - 447, [1] p.  

 

Aštuntoji tarptautinį pripažinimą pelniusios kriminalinių 
romanų apie vyresnįjį detektyvą Rojų Greisą serijos 
knyga. 

Kino studijos savininkui Lariui Brukeriui iš Los Andželo 
šis kino filmas gali sugrąžinti sėkmę, kuri jau seniai jį 
apleido... 

Roko muzikos superžvaigždei Gajai, žūtbūt siekiančiai 
tapti garsia aktore, šis vaidmuo gali pelnyti „Oskaro“ 
nominaciją... 
Kino juostą apie garsiausią Braitono ir Hovo istorijoje 
meilės dramą, kurios dalyviai – karalius Jurgis IV ir 

Marija Ficherbert, Holivudas filmuoja ten, kur ji iš 
tikrųjų vyko, ir tai yra geriausia miesto reklama. Bet 

Sasekso policijos Kriminalinio skyriaus vyresniajam 

detektyvui Rojui Greisui visa tai reiškia tikrų tikriausią jo 
akyse vykstantį košmarą. Gają persekioja pamišėlis. 
Nužudyti Gają kėsinamasi dar prieš jai išvykstant iš Bel 
Ero, kuriame gyvena, į Braitoną. O Greisas perspėjamas, 
kad persekiotojas jos šiuo metu galbūt tyko Braitone ir 
Hove. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Lakštingala : [romanas] / Kristin Hannah; iš anglų 
kalbos vertė Paulė Budraitė. - Kaunas : Jotema, 

[2016] (Vilnius : BALTO print). - 494, [2] p. 

 

Kristinos Hannah romanas „Lakštingala“ – dviejų 
prancūzių seserų istorija Antrojo pasaulinio karo metais; 
viena gyvena Paryžiuje, kita – provincijos miestelyje. 

Abi prislėgtos ir įskaudintos ankstyvos motinos netekties 
ir nerūpestingo tėvo elgesio. Vis dėlto abi randa būdų 
mylėti ir atleisti. Skamba sentimentalokai? Istorija išties 
šiek tiek sentimentali, bet šiai melodramai, kuriai, beje, 
netrūksta socialinio-politinio atspalvio, istorinio 

tikslumo – K. Hannah tikina, kad sukurti Izabelės 
paveikslą ją įkvėpė tikra moters, vedusios numuštus 
sąjungininkų lakūnus per Pirėnus, gyvenimo istorija, – 

labai sunku atsispirti. Verti puslapį po puslapio, ir 
rašytojos sumanymas kuo puikiausiai pateisina intrigą – 

istoriją pasakoja viena iš seserų, bet skaitytojas iki pat 
pabaigos nežino kuri. Veiksmas dinamiškas, emocinė 
įtampa neatlėgsta per visą knygą, pasakojime juntamas 
romantikos prieskonis. Ši knyga pasmerkta atsidurti ant 
kiekvieno naktinio stalelio ir patekti tarp pačių 
perkamiausių. 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Nepažįstamasis : [detektyvinis romanas] / Harlan 

Coben; iš anglų kalbos vertė Vilma Krinevičienė. - 

Kaunas : Jotema, [2016] (Kaunas : Spindulio sp.). - 

316, [3] p.  

 

Nepažįstamasis gali pasirodyti lyg iš niekur, galbūt 
išdygti bare, stovėjimo aikštelėje ar mažoje krautuvėlėje. 
Jo tapatybė nežinoma. Jo motyvai – neaiškūs, o 
informacija – nepaneigiama. Jis sušnabžda keletą žodžių 
į ausį ir pradingsta, palikęs tave rankioti akimirksniu 
sudužusio pasaulio šukes.  
O Adamas Praisas turi ką prarasti – laiminga santuoka su 

gražia moterimi, du nuostabūs sūnūs bei visi kiti 
amerikietiškos svajonės atributai: didelis namas, geras 
darbas, regis, tobulas gyvenimas.  

Ir tada prie jo prieina nepažįstamasis. Sužinojęs 
gniuždančią savo žmonos Korinos paslaptį, užsipuola ją, 
ir tobulo gyvenimo miražas išsisklaido, tarsi jo išvis 
nebūtų buvę. Netrukus Adamas supranta įsivėlęs į kažką 
daug pavojingesnio nei Korinos apgaulė ir suvokia, kad 

jei žengs nors vieną neteisingą žingsnį, sąmokslas, kurį 
jis atsitiktinai aptiko, ne tik sudrebins gyvenimus – jis 

sunaikins juos. 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

Plaštakės sala : romanas / Corina Bomann; iš vokiečių 
kalbos vertė Zita Baranauskaitė-Danielienė. - Vilnius 

: Sofoklis, 2015 (Vilnius : EuropaPrint). - 430, [2] p. 

 

Dianos santuokai byrant į šipulius, prie mirties slenksčio 
atsiduria mylima teta. Jauna moteris skubiai išvyksta 
atsisveikinti su giminaite ir pažada jai atskleisti seną 
šeimos paslaptį. 
Prašmatniame tetos dvare Diana aptinka senolės paliktų 
paslaptingų nuorodų – stulbinančių šeimos praeities 
detalių, tarp kurių – sena išblukusi nuotrauka. Joje 
įamžinta jauna moteris, stovinti šalia palmių paunksnėje 
pasislėpusio namo. Ar tai galėtų būti prosenelė, kuri 
kadaise gyveno Šri Lankoje? 

Visi pėdsakai veda į egzotišką Indijos vandenyno salą ir 
jauna moteris ryžtasi jais sekti. Atvykusi Diana susiduria 
su skaudžia pranašyste, nulėmusia jos šeimos likimą, 
sužino apie uždraustą, bet vis neblėstančią prosenelių 
meilę. Būtent čia Diana pagaliau suvokia tiesą apie savo 
giminę ir atskleidžia amžiaus senumo paslaptį, kuri 
pakeičia ir jos pačios gyvenimą. 
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Elizabeta dingo : [romanas] / Emma Healey; iš anglų 
kalbos vertė Bronislovas Bružas. - Kaunas : Jotema, 

[2016] (Kaunas : Spindulio sp.). - 350, [2] p. 

 

 

Kaip atskleisti paslaptį, jei galvoje – jokios 

užuominos??? Jūsų geriausia draugė neatsiliepia į 
skambučius, neatidaro durų... Nuo menkiausios blogos 
žinios jums širdy sukirba nerimas. O draugės sūnus, 
tikras storžievis, taip ir laukia, kada eisite šalin. Apie 
keistus, ramybės neduodančius įtarimus pranešate 
policijai, savo dukrai — tiems, kurie turi klausyti. Betgi 

niekas netiki, nes jūsų galvoje pastaruoju metu lyg ir 
vyrauja sumaištis. Taip atsitinka ir Modei, pamažu 
atsidūrusiai visuomenės užribyje. Savotiška įkyri mintis 
jai tampa tarsi atspirties tašku. Tačiau aptikti pėdsakai 

veda vis toliau į praeitį, link kito paslaptingo dingimo. 
Tąsyk prapuolė jos sesuo Sukė. Atplūstantys ryškūs 
prisiminimai apie kadaise įvykusią šeimos tragediją vis 
akstina ieškoti bičiulės. Ar mįslinga Sukės pragaišties 
istorija galėtų padėti rasti Elizabetą?  
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bausmė dėl nieko : [detektyvinis romanas] / 
Aleksandra Marinina; iš rusų kalbos vertė Jurgis 
Gimberis. - Kaunas : Jotema, [2016] (Kaunas : 

Spindulio sp.). - 431, [1] p. 

 

 

Anastasija Kamenskaja ir jos kolega Jurijus Korotkovas 

atvyko į tolimą Sibiro miestą Verbicką. Nastios brolis ten 
ketina statyti pensioną, tad jų paprašė surasti tinkamą 
sklypą. Kaip tik tuo metu Verbicko miestą pačiame 
rinkimų kampanijos įkarštyje sukrėtė paslaptinga 
ekologų mirčių serija. Žmonės viskuo kaltino 
valdininkus. Labai jau karštai meras ir jo draugai gynė 
taigos glūdumoje įsikūrusią žvėrininkystės fermą. Sklido 
kalbos, kad būtent toji ferma kenkia vietos ekologinei 
būklei. Savaime suprantama, tokie dalykai Kamenskają 
sudomino kur kas labiau, nei kažkokio sklypo paieškos... 


