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Vytautas Varanius  

„Šiltnamis“ 
 Šešiolikmetis Elvinas kartu su tėčiu ir mažąja 
sesute Elze gyvena uždarame pasaulyje, 
vienkiemyje vidury milžiniško kukurūzų lauko, į 
kurį nukrito meteoritas. Prižiūrėti laukus ir 
šiltnamį – tokia šio jauno vaikino kasdienybė. 
Sėdėdamas ant daržinės stogo ir stebėdamas 
praskrendančius lėktuvus Elvinas pajunta 
nenumaldomą norą ištrūkti ir pradėti naują 
gyvenimą. Slenkančias dienas netikėtai 
praskaidrina į kaimą atsikrausčiusi 
raudonplaukė Luka, su kuria Elvinas patiria tai, 
ko dar niekada anksčiau nebuvo patyręs. Tačiau su Lukos atėjimu prasideda ir 
nauji išbandymai, kuriuos jiedviem teks atlaikyti. 

 

 

 

Mark Haddon 

„Tas keistas nutikimas šuniui naktį“ 
Penkiolikmetis Kristoferis – labai neįprastas 
knygos pasakotojas, kuriam patinka skaičiai, 
schemos ir formulės, jis domisi matematika ir 
svajoja tapti mokslininku, bet jis neatpažįsta 
melo, nesupranta metaforų ir juokų. Vieną 
vakarą Kristoferis kaimynės sode randa šake 
persmeigtą šunį ir nusprendžia išsiaiškinti, kas 
nutiko pudeliui. Taip prasideda drąsos ir 
išbandymų kupinas nuotykis. 
 
 
 



 

Asta Miškinytė 

„Bitlas, Ana Orka ir aš“  

Savo istoriją pasakoja didysis manipuliuotojas, 
melagis ir prisitaikėlis, kurio vardo tikrai 
neatsiminsite, bet jo nelaimingo gyvenimo ir 
prarastos meilės istorija jus sukrės. Įsivėlęs į 
tikrą nusikaltimą ir vėl pasislėpęs už vaidmens, 
kurį vaidina prieš visus, nes yra tragiškai 
vienišas ir nelaimingas, herojus padaro klaidą, 
kurią teks taisyti visą likusį gyvenimą ir 
skausmingai pasiekti tai, ką galėjo gauti, jeigu 
ryšiai tada, paauglystėje, būtų tikri ir paremti 
meile, o ne jos vaizdavimu. Ši knyga tėvams 
apie JUOS, paauglius, kurie sugriauna tėvų 
gyvenimus, ir JIEMS, paaugliams, kurių vaikiškos vasaros taip greitai ir tragiškai 
pasibaigia. Ir visiems – apie būtinybę ir laimę sutikti savo Bitlą... 
 

 

Kotryna Zylė 

„Sukeistas“  

Šūdas. Basta, koniec, the end. Visas pasaulis 
toliau suksis be manęs. Taip vyksta dalykai. O 
ką, jeigu vieną dieną jūsų miestas virstų 
bekraščio sniego ir šalčio kalėjimu? Jei 
mokyklos rūsio tamsoje sutiktumėt patį Velnią, 
o baltai apsigobusi Giltinė atkeliautų gerokai 
anksčiau, nei tikėjotės? Šių dienų Vilnius. 
Šešiolikmečiai Gabija ir Gedas mokosi Dailės 
mokykloje. Abu jie – labai skirtingi ir abiem 
vienu metu ima dėtis keisti dalykai. 
Beužgimstantys jausmai netikėtai lemia dviejų 
pasaulių – realaus ir anapusinio – susidūrimą. 
 
 

 

https://www.zmonesknygos.lt/autorius/asta-miskinyte


Melvin Burgess  

„Heroinas“ 
„Heroinas“ – atvira dviejų paauglių, Džemos ir 
Taro, draugystės ir meilės istorija. Jis pabėga 
iš namų vejamas tėvo smurto, ji – ieškodama 
nuotykių ir protestuodama prieš griežtus 
tėvus. „Heroinas“ – negailestinga, šokiruojanti 
knyga ir apie gyvenimo tamsiąsias puses, ir 
apie viltį. Ši knyga kiekvienam, pirmiausia 
tėvams, nesuprantantiems savo vaikų, ir 
vaikams, nesuprantantiems tėvų. 
 
 
 
 

 

 

 

Rūta Šepetys 

„Druska jūrai“ 
Antrasis Pasaulinis karas eina į pabaigą. 
Rytų Prūsijoje tūkstančiai pabėgėlių ieško 
išsigelbėjimo nuo sovietų kariuomenės. 
Praradę gimtuosius namus, netekę artimų ir 
mylimų žmonių, baimės ir nevilties 
kaustomi pabėgėliai skuba į Gotenhafeno ir 
Pilau uostus, kur laukia evakuacijai parengti 
laivai. Tarp jų yra lietuvė Joana, lenkę 
Emiliją, Florianą iš Rytų Prūsijos, 
keliaujantys į laivą „Wilhelm Gustloff", 
turintį juos išgelbėti nuo okupantų. 
Aplinkybių priversti susivienyti, jie atranda 
savyje drąsos ir ryžo, o pasitikėjimas vieni 
kitais yra išbandomas sulig kiekvienu 
žingsniu artėjant link tikslo. 

 



Daniel Keyes 

„Gėlės Aldžernonui“ 
Knygos herojus Čarlis Gordonas netrukus leisis į 
žmonijos istorijoje neregėtą kelionę. Jį, gimusį 
su neįprastai žemu intelekto koeficientu, 
mokslininkai pasirenka kaip tinkamiausią 
kandidatą bandomajai operacijai tikėdamiesi, 
kad ji padidins Čarlio proto galią. Analogiška 
procedūra, atlikta su bandomąja pele, vardu 
Aldžernonas, davė labai gerų rezultatų. 
Eksperimentas pavyksta, Čarlio protiniai 
gebėjimai išauga tiek, kad pranoksta net 
gydytojų, sumaniusių šią metamorfozę. Atrodo, 
mokslininkai padarė milžiniškos svarbos 
atradimą. Tačiau... ar lengva pakeisti lemtį? Kas 
laukia Čarlio toliau? 

 

 

Ava Dellaira 

„Meilės laiškai mirusiems“ 
Viskas prasidėjo nuo užduoties anglų kalbos 
pamokoje – parašyti laišką mirusiam žmogui. Lorelė 
pasirenka Kurtą Cobainą, nes jis patiko seseriai 
Mėjai. Nes mirė jaunas, kaip ir Mėja. Netrukus 
Lorelės sąsiuvinis prisipildo laiškų mirusiesiems – 
Janis Joplin, Heathui Ledgeriui, Ameliai Earhart, Amy 
Winehouse, – nors nė vieno taip ir neatiduoda 
mokytojai. Ji rašo apie tai, kaip jaučiasi pradėjusi 
lankyti vidurinę mokyklą, kaip sekasi susirasti naujų 
draugų, kaip gyvena subyrėjus šeimai, kaip pirmą 
kartą gyvenime įsimyli ir, svarbiausia, kaip gedi 
sesers. Tik kaip gedėti to, kam dar neatleidai? 
Užrašiusi tiesą apie tai, kas nutiko, Lorelė pagaliau 
įstengia susitaikyti su sesers netektimi ir pamatyti Mėją tokią, kokia ši buvo iš 
tikro: nuostabi, žavinga ir... netobula. Dabar mergina gali ieškoti savojo kelio ir jį 
rasti. 



 

Joey Graceffa 

„Edeno vaikai“ 
Visuomenėje, kurioje ribojamas 
gimstamumas, Rovena gimė antroji ir iškart 
tapo mirti pasmerkta auka. Ji niekada 
nelankys mokyklos, nesusiras draugų, negaus 
akių implantų, kurie pažymės ją kaip tikrą 
Edeno gyventoją. Atvirkščiai – 
kaleidoskopiškos merginos akys bet kada gali 
tapti negailestingo Centro vyriausybės 
susidorojimo priežastimi. Už Edeno sienų 
Žemė apnuodyta ir mirusi. Visus gyvūnus ir 
daugumą augalų sunaikino žmonių sukelta 
katastrofa. Žmonėms teks laukti Edene 
tūkstančius metų, kol galinga kompiuterinė 
programa, Ekopanas, išgydys išorinį pasaulį. 
Kaip neteisėtą vaiką šeima slapstė Roveną šešiolika metų. Vienintelis ryšys su 
pasauliu buvo jos dvynys brolis Ešas. Vieną vakarą neiškentusi mergaitė 
neapdairiai leidžiasi į nakties nuotykį. Pažintis su egzotišku pasauliu, pirma tikra 
draugystė baigiasi tragedija. Rovena tampa visų medžiojama nusikaltėle... 

 

 

Antoine de Saint-Exupery 

„Mažasis princas“  

„Mažasis princas" – klasika tapusi alegorinė pasaka, 
iki šiol žavinti viso pasaulio vaikus ir suaugusius 
žmones. A. de Saint-Exupéry moko mus išminties 
nemoralizuodamas ir nenusileisdamas iki 
sentimentalumo. Tai knyga apie berniuką iš kitos 
planetos, apie jo tarpplanetines keliones ir sykiu 
išmintingas pasakojimas apie žmogaus lemtį. 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/autorius/antoine-de-saint-exupery-hv/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


