
 
 

 

 

 

 

Mergina traukiny : [romanas] / Paula Hawkins ; iš anglų 
kalbos vertė Anita Kapočiūtė. - Vilnius : "Baltų lankų" 
leidyba, [2015] (Spausd. Danijoje). - 375, [1] p. 

 

 

 

Trileris, kuris pakeis jūsų požiūrį į kitų žmonių gyvenimą. 
Reičelė kasdien važiuoja priemiestiniu traukiniu tuo pačiu 
maršrutu: iš namų į Londoną ir atgal. Pakeliui ji pravažiuoja 
prie pat geležinkelio įsikūrusį namų kvartalą. Traukinys 
beveik kaskart sustoja prie raudono semaforo signalo, tad ji 

kone kasdien mato vieno iš tų namų gyventojus – porą, 
pusryčiaujančią ar geriančią kavą verandoje. Mato taip 
dažnai, kad jaučiasi beveik juos pažįstanti, sugalvojo jiems 
net vardus: Džesė ir Džeisonas. Jų gyvenimas, kokį jį mato 
Reičelė, tiesiog tobulas. Panašus į buvusį pačios Reičelės 
gyvenimą.  
Bet kartą ji išvysta kai ką, kas ją pribloškia. Tik akimirksnis 
– ir netrukus traukinys vėl pajuda, tačiau to pakanka. Staiga 
viskas pasikeičia. Neįstengdama to nuslėpti, Reičelė 

papasakoja, ką žino policijai. Tolimesni įvykiai šokiruoja. 
Hičkokiškas įelektrinantis trileris Dingusios fanams. 
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Rudnosiuko istorijos 2 / Vytautas V. Landsbergis ; 

[dailininkas Jonas Landsbergis]. - Vilnius : Dominicus 

Lituanus, 2015 (Vilnius : Jungt. spaudos paslaugos). - 

92, [4] p. 

 

 

 

"Rudnosiuko istorijos 2" – tai bestseleriu tapusios pokštų, 
anekdotų ir nuotaikingų istorijų rinktinės tęsinys. 
Šioje paaugliams ir suaugusiems skirtoje knygoje 
pasakojama apie naujausių laikų Rudnosiukiškes, jau po 
pasaulio pabaigos, kai viskas grįžo į naujas, bet ir vėl 
ganėtinai absurdiško gyvenimo vėžes. Veikėjai tie patys – 
Rudnosiukas, Ežys, Asilas ir... daug kitų atpažįstamų mūsų 
smagaus gyvenimo personažų. 
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Filosofo žmona : [romanas] / Dalia Dilytė. - Vilnius : 

Sofoklis, 2016 (Gargždai : Print-it). - 239, [1] p. 

 

 

 

65-68 m. po Kr., tai yra treji paskutiniai Romos 

imperatoriaus Nerono valdymo metai. Didysis filosofas 

Seneka apkaltinamas dalyvavęs sąmoksle prieš imperatorių 
ir jam įsakoma mirti. Jo žmoną palaužia sielvartas, bet ji 
stengiasi atsitiesti kaip šalnos pakąsta gėlė ir rasti sielos 
ramybę... 
Rašytoja primena seniai aktualų klausimą ir įtaigiai 
pagrindžia hipotezę, kas gi tais neramiais laikais sukūrė 
tragediją „Oktavija", pasakojančią apie jaunutę Nerono 
žmoną, žiauraus imperatoriaus pasmerktą tremčiai ir 
mirčiai. 
Savitas pasakojimo būdas nejučia nukelia skaitytoją į 
praeitį, atskleidžia gyvą kasdienį Romos imperijos 

gyvenimą ir liudija šiltus ir taurius, per amžius nekintančius 
žmonių santykius ir jausmus. 
 

 



  
 

 

 

 

Briedis Eugenijus Uogieninas : (pasakos apie meilę ir 
kitus nesusipratimus) / Vytautas V. Landsbergis ; 

dailininkė Dalia Karpavičiūtė. - 2-asis papild. leid.. - 

Vilnius : Dominicus Lituanus, 2015 (Vilnius : BALTO 

print). - 130, [2] p. 

 

 

 

"Briedis Eugenijus Uogieninas: pasakos apie meilę ir kitus 
nesusipratimus" - tai antras, papildytas V. V. Landsbergio 

knygos apie briedį Eugenijų leidimas. 
Nuotaikinga pasakų knyga "Briedis Eugenijus Uogieninas", 
kupina meilės trikampių ir keturkampių. Jie supančiojo 
beveik visus Labanoro girios gyventojus: lakštingalą 
Izabelę, upėtakį Igorį, lydeką Ifigeniją, briedį Eugenijų ir 
net užkietėjusį Pažeimenio kaimo senbernį Jurgį Jurgutį. 
Knyga tinkama ne tik pradedantiems įsimylėjėliams, bet ir 
įpusėjusiems ar baigiantiems. Ir visiems kitiems, 
susipainiojusiems meilės tinkluose arba žadantiems 
painiotis ateityje. 
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Vyrai be moterų : apsakymai / Haruki Murakami ; iš 
japonų kalbos vertė Gabija Čepulionytė. - Vilnius : 

"Baltų lankų" leidyba, [2015] (Kaunas : Spindulio sp.). 
- 215, [1] p. 

 

 

Šią knygą sudaro šešios tarpusavy susipynusios istorijos: 
„Drive my Car". Teatro aktorius Kafuku pasisamdo 
asmeninę vairuotoją Misaki. Pamažu jis pradeda kalbėtis su 
ja ramybės neduodančiu klausimu – kodėl jo mirusiai 
žmonai reikėjo kitų vyrų. 
„Yesterday". Tokijuje gimęs ir užaugęs Kitaru kalba tobulu 
Kansajo dialektu. Savo bendraamžiui jis pasiūlo keistus 
„kultūros mainus". Praeina 16 metų... 
„Nepriklausomas organas". Individualistas medicinos 
daktaras Tokajus paaukodamas savo gyvybę įgyja tai, ko 
anksčiau niekada neturėjo. 
„Šecherezada". Tarsi negyvenamoje saloje „name" įkalintas 
Habara mėgaujasi užburiančiomis istorijomis, kurias 
kaskart po sekso jam pasakoja „ryšininkė". 
„Kino". Žmonos išduotas Kino meta darbą ir atidaro barą. 
Vieną dieną jis pradeda gauti keistus ženklus. 
„Vyrai be moterų". Vidurnaktį suskamba telefonas – 

buvusios mylimosios vyras praneša liūdną žinią. 
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Kaip Rikis mokėsi skaityti : skiemenuotas pasakojimas 
/ Tad Hills ; [iš anglų kalbos vertė Akvilina Vutencaitė]. 
- Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2015] (Vilnius : 
Spauda). - [33] p. 

 

 

 

Tai miela ir linksma istorija apie šunelį Rikį, netikėtai 
susižavėjusį raidžių pasauliu, ir jo išmintingą mokytoją - 

mažą geltoną paukštelį, kuris ir įkalbino Rikį mokytis 
abėcėlės, tarti garsus ir skaityti knygas. 

Ši paveikslėlių knyga skirta 4-7 metų vaikams, kurie jau 
mėgina skaityti arba nori pradėti mokytis. Pasakojimas 
knygelėje yra su-skie-me-nuo-tas, kad jūsų vaikas, 
atpažindamas raides ir tardamas garsus, visą istoriją galėtų 
perskaityti pats! 

Kantriausieji netrukus sulauks dar vienos istorijos apie 

šunelį Rikį ir kaip jis rašė savo pirmąjį rašinėlį. 
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Nakties šešėlių pakerėti : romanas / Lisa Kleypas ; [iš 
anglų kalbos vertė Ema Bernotaitė]. - Vilnius : Svajonių 
knygos, 2015 (Vilnius : BALTO print). - 349, [1] p. 

 

 

 

„Nakties šešėlių pakerėti“ – pirmoji serijos „Hetavėjai. 
Laimės paieškos" knyga.  

Londono aukštuomenėje daug paslapčių, o dar daugiau 
slaptų aistrų... Ar ras Hetavėjai savo laimę išrinktųjų 
pasaulyje? Netikėtai broliui paveldėjus titulą, Amelijos 
Hetavėj šeima patenka į aukštuomenę ir mergina suvokia, 
kad rūpintis jaunesniosiomis seserimis ir palaidūnu broliu 
visai lengva, palyginti su tuo, kiek daug pastangų reikia 
įdėti, norint perkrimsti aristokratijos gero tono taisykles. O 

dar sunkiau sutramdyti aistrą, kurią ji pajunta aukštam, 
tamsaus gymio ir pavojingai žaviam Kemui Rohanui. 
Apie tokius turtus dauguma vyrų gali tik pasvajoti, tačiau 
Kemas jiems abejingas. Jį vargina niekingi aukštuomenės 
apribojimai, Kemas svajoja grįžti prie savo šaknų, kitaip 
sakant – į „necivilizuotą" čigonų gyvenimą.  
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Irisė ir Rubė : romanas / Rosie Thomas ; iš anglų kalbos 
vertė Antanina Banelytė. - Vilnius : "Baltų lankų" 
leidyba, [2015] (Spausd. Danijoje). - 487, [1] p. 

 

 

„Irisė ir Rubė“ – nepamirštama istorija apie motinas, dukras 
ir atstumą, skiriantį tris vienos šeimos kartas. 
Į senstančios Irisės Blek namus Kaire nelauktai atvyksta jos 

maištajaunti anūkė Rubė. Ji pabėgo iš Anglijos dėl įtemptų 
santykių su motina ir ieško paguodos pas močiutę, kurios 
nematė daugelį metų. Pamažu skirtingų kartų giminaitės 
atsiveria viena kitai ir tarp jų užsimezga ypatingas ryšys. 
Rubė padeda Irisei atkurti blankstančius praeities 
atsiminimus. 

Kaip gyvas iškyla spindintis, kosmopolitiškas II pasaulinio 

karo Kairas, triukšmingos gatvelės, šurmuliuojantys turgūs, 
didingos piramidės, o visa tai supa didžiulė, nelaimę 
pranašaujanti dykyma. Tai buvo metas, kai Irisė atidavė 
savo širdį vienintelei savo gyvenimo meilei, kapitonui 
Ksanui Molino. Deja, jį amžiams pasiglemžė karo 
sukūriai... O šioji netektis lėmė pražūtingą Irisės santuoką, 
iš kurios gimė Rubės motina. 
Irisė nori atgaivinti tolstančią praeitį, o Rubė – suvokti save 

dabarty.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Meilė tavo akyse : romanas / Sarah Jio ; iš anglų kalbos 

vertė Rita Pilkauskaitė. - Vilnius : "Baltų lankų" 
leidyba, [2015] (Kaunas : Spindulio sp.). - 366, [1] p.  

 

 

 

Gimusi per Kalėdų pūgą, Džeinė Viljams gavo retą dovaną, 
nors pati apie ją nieko nežino. Ji gyvena beviltiškos 
romantikės gyvenimą, dirba mėgstamą darbą gėlių 
parduotuvėje, džiaugiasi gerų draugių kompanija, tačiau 
niekada nėra patyrusi tikrosios meilės. Netikėtai dvidešimt 
devintojo gimtadienio proga Džeinė sulaukia paslaptingos 
moters sveikinimo, kuriame rašoma, kad ypatinga jos 
prigimtinė dovana – gebėjimas matyti tikrąją meilę. Tačiau 
ji pati turinti atrasti šešias meilės rūšis ir aprašyti jas savo 
dienorašty iki saulėlydžio tos dienos, kai jai sueis 
trisdešimt, – kitaip... 

„Meilė tavo akyse" – penktoji Sarah Jio knyga, išversta į 
lietuvių kalbą. 2013-2014 m. buvo išleisti šie autorės 
romanai –  „Kovo žibuoklės“, „Pajūrio trobelė“ ir „Gegužės 
pūga“. Visi šie kūriniai sulaukė sėkmės. 
 

 



 
 

 

 

 

 

Policija : [romanas] / Jo Nesbø ; iš norvegų kalbos vertė 
Giedrė Rakauskaitė. - Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, 
[2015] (Kaunas : Spindulio sp.). - 533, [1] p. 

 

 

 

Serijinis žudikas mėgaujasi keršto skoniu. Jis renkasi, 
kankina ir žudo Oslo policijos pareigūnus ankstesnių, jų 
tirtų, bet taip ir neišgvildentų, nusikaltimų vietose. Suburtai 

tyrėjų grupei Hario Hūlės įžvalgos ir nestandartinis 
mąstymas nepamaišytų, deja, jis negali padėti. 
Jo Nesbo apdovanotas gausybe literatūros premijų, tarp jų 
„Stikliniu raktu“, „Riverton“, Norvegijos knygų klubo 
premija, „Bookseller“ prizu, Danijos detektyvų rašytojų 
akademijos premija, Suomijos detektyvų rašytojų 
akademijos premija. Kriminalinių ir jau visų pamėgto 
veikėjo Hario Hūlės knygų serijos rašytojas. Policijos 
inspektorius Haris Hūlė skaitytojams jau pažįstamas iš šių 
išleistų kriminalinių romanų: „Raudongurklė“, 
„Gelbėtojas“, „Sniego Senis“. Jo Nesbo būdingi stipraus 

siužeto kriminaliniai romanai, tad skaitytojams, 
mėgstantiems painias situacijas bei netikėtus posūkius, šis 
autorius tiesiog atgaiva. 

 

 



 
 

 

 

 

Kraujas ant sniego : [romanas] / Jo Nesbø ; iš norvegų 
kalbos vertė Alvyda Gaivenienė. - Vilnius : "Baltų 
lankų" leidyba, [2015] (Kaunas : Spindulio sp.). - 166, 

[1] p. 

 

 

 

„Kraujas ant sniego“ – trumpas, taiklus ir žaibiškas trileris. 
Ulavo meilė gali būti tokia pat stipri, kaip ir gebėjimas 
žudyti. Vis dėlto jis visada vienišas, nes jo profesija – 

baudėjas. Kai gyvenimui užsidirbi bausdamas, sunku su kuo 
nors užmegzti artimą ryšį. Tačiau, regis, pagaliau jis sutiko 
savo svajonių moterį. Tik yra dvi problemos: ji – jo boso 

žmona, o Ulavą ką tik nusamdė ją nužudyti. 
Naujausias pasauliniu mastu pripažinto Hario Hūlės knygų 
ciklo autoriaus Jo Nesbø darbas – greito veiksmo, glaustas 

ir lyriškai tamsus trileris, kurio centre – rankas susitepęs, 
bet nuoširdus antiherojus, samdomas žudikas, ramiai 
besileidžiantis į meditacinius apmąstymus apie meilę ir 
mirtį. 
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