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print). – 190, [1] p.: iliustr. – Santr. angl. – Tiražas [400] egz. – ISBN
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Aš esu Malala: mergina, kuri kovojo už teisę į mokslą ir buvo pašauta
Talibano / Malala Yousafzai su Christina Lamb; [iš anglų kalbos vertė
Gabrielė Virbickienė]. – Vilnius: Alma littera, 2014 (Vilnius: Petro ofsetas). – 326, [1] p., [8] iliustr. – Orig. antr.: I am Malala. – Tiražas 2000
egz. – ISBN 978-609-01-1570-1 (įr.).
Būdas Antano Terlecko ir jo kovos draugų: apybraiža / Kostas Kaukas. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013 ([Klaipėda]: KU
l-kla). – 153, [1] p. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-18-703-5.
Darius ir Girėnas. Istorija ir legenda / Gražina Sviderskytė; [dailininkas Justinas Ališauskas]. – 2-oji patais. laida. – Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, [2014] (Kaunas: Spindulys). – 71, [1] p.: iliustr. – Tiražas
1500 egz. – ISBN 978-9955-23-681-8 (įr.).
Dingęs Vilnius = Lost Vilnius / Vladas Drėma. – 2-oji patais. laida. –
Vilnius: Versus aureus, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 446, [1] p.:
iliustr. – Santr. angl. – Tiražas [7000] egz. – ISBN 978-9955-34-401-8
(įr.).
Gėdos diena: tiesa apie kraugeriškus įvykius kateryje „Vigilant“ per
Rusijos ir Amerikos susitikimą Martos Vynuogyne / Algis Rukšėnas;
iš anglų kalbos vertė Dalia Uržaitė. – Kaunas: Obuolys [i.e. MEDIA
INCOGNITO, 2013] (Kraków: Skleniarz). – 505, [2] p., [8] iliustr. –
Orig. antr.: Day of shame. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403481-7.
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Juozas Keliuotis, 1902–1983: bibliografijos rodyklė / [parengė Audronė Tupalskienė, Rita Viskaitienė]. – Vilnius: Margi raštai, 2014. –
215, [1] p.: iliustr. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-9986-09-456-2.
Kalbėkime patys, girdėkime kitus: tragiškieji istorijos 1940–1941
metai / Vidmantas Valiušaitis. – Vilnius: Petro ofsetas, 2013 (Vilnius:
Petro ofsetas). – 415, [1] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-420277-3.
Kalbos, pakeitusios pasaulį / sudarytojas ir įžangos autorius Simon Sebag Montefiore; iš anglų kalbos vertė Aidas Jurašius. – Vilnius: Tyto alba,
2014 (Vilnius: BALTO print). – 223, [1] p. – Orig. antr.: Speeches that
changed the world. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-16-985-7 (įr.).
Knygrišiai apie knygas ir knygrišystę / [Vilniaus knygrišių gildija];
sudarytoja Rūta Taukinaitytė-Narbutienė. – Vilnius: Mintis, 2013 (Vilnius: BALTO print). – 188, [1] p. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-5417-01063-7 (įr.).
Lietuva, 1988–1993: [fotoalbumas] / Romualdas Požerskis; [sudarytojai Tomas Pabedinskas ir Romualdas Požerskis]; [vertėja Gražina
Matukevičienė]. – Kaunas: Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno
skyrius, 2014 ([Kaunas]: Kopa). – 287, [1] p. – Tiražas [1000] egz. –
ISBN 978-609-8099-11-9 (įr.).
Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864–1904 / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius; Knygnešio draugija. – Vilnius: „Diemedžio“
draugija (Vilnius: Standartų spaustuvė), 2014. – 2 d. – Tiražas 1000
egz. – ISBN 9986-23-117-5 (įr.).
Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864–1904 / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius; Knygnešio draugija. Kn. 2. – Vilnius: „Diemedžio“ draugija (Vilnius: Standartų spaustuvė), 2014. – 278, [1] p. –
ISBN 978-9986-23-190-5.
Nelengva diena: misija, per kurią buvo nukautas Osama bin Ladenas, specialiųjų JAV operacijų pajėgų kario akimis / Mark Owen su Kevin Maurer; iš anglų kalbos vertė Daumantas Gadeikis. – Vilnius: Alma
littera, 2013 (Kaunas: Spindulio sp.). – 247, [1] p., [8] iliustr. – Orig.
antr.: No easy day. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0936-6 (įr.).
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Putinas. Žmogus be veido / Masha Gessen; [vertė Paulius Ambrazevičius]. – Vilnius: manoknyga.lt, 2013 (Kaunas: Spindulio sp.). – 303,
[1] p. – Orig. antr.: The man without a face. – Tiražas 3000 egz. – ISBN
978-609-95416-7-9 (įr.).
Užbūrė Alauše nuskendę varpai: dailininko Jono Rimšos atminimui /
Aurelija Almonė Akstinienė. – Vilnius: [Petro ofsetas], 2013 (Vilnius: Petro ofsetas, 2012). – 234, [1] p.: iliustr. – Santr. angl. – Tiražas
500 egz. – ISBN 978-609-420-268-1 (įr.).
Vaizdaus turinio kūrimo pagrindai: garso įrašymo ir atkūrimo pagrindai, fotografijos pradmenys, vaizdo medžiagos kūrimo pagrindai:
mokomoji medžiaga / [Algimantas Merkys, Marc Sarrats, Arpad Csernai,
Anita Hegedus, Ferenc Simicz]; Telecentre Multimedia Academy. – Vilnius: Asociacija „Langas į ateitį“, 2014. – 93 p.: iliustr. – Tiražas [700]
egz. – ISBN 978-609-95160-2-8.
13 protu nesuvokiamų dalykų: mūsų laikų mokslo paslaptys / Michael Brooks; iš anglų kalbos vertė Mikas Vengris. – Vilnius: Tyto alba,
2014 (Kaunas: Spindulio sp.). – 301, [2] p. – Orig. antr.: 13 things that
don’t make sense. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9986-16-976-5 (įr.).
• PERIODIKOS NAUJIENOS
Agenda: [žurnalas]. 2013, [Nr.] 1 / redakcinė kolegija: Petras Baršauskas ... [et al.]. – Vilnius: Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės
centras, 2013. – 56 p.: iliustr., faks., portr. – Tiražas 500 egz. – ISSN
2335-8564.
Aplinka ir aš: žurnalas. 2012, Nr. 1 / vyr. redaktorė Vilija Noreikienė. – [Vilnius]: Kultūros idėjų centras, 2012 (Kaunas: Arx reklama). –
63 p.: iliustr. – Tiražas 10 000 egz. – ISSN 2029-9893.
Ar žinai, kad?. Kolekcija A: senovės istorija, priešistorė, pastatai,
vietos ir įdomūs objektai, pramonė ir išradimai, ginklai ir karyba: [žurnalas]. [2014], Nr. 1 / redaktorių kolegija: Linas Krapavickas … [et
al.]. – Kaunas: UPG Baltic, [2014] ([Skaidiškės, Vilniaus r.]: „Lietuvos
ryto“ sp.). – 127 p.: iliustr. – Tiražas 9000 egz. – ISSN 2351-6429: 15 Lt
99 ct.
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Ar žinai, kad?: mokslo raida, gamta, technologijos, transportas, istorija, visata: [žurnalas]. [2014], Nr. 1 / redaktorių kolegija: Linas Krapavickas … [et al.]. – Kaunas: UPG Baltic, [2014] ([Skaidiškės, Vilniaus r.]: „Lietuvos ryto“ sp.). – 82 p.: iliustr. – Tiražas 8350 egz. – ISSN
2351-5619: 11 Lt 99 ct.
Ateities verslas: mokslo populiarinimo, švietėjiško turinio žurnalas.
2013, Nr. 1. – Vilnius: Socialiai atsakingo verslo klubas, 2013. – 38 p.:
iliustr. – ISSN 2029-9524.
Batman kids: komiksų žurnalas vaikams. 2014, Nr. 1. – Vilnius:
Egmont Lietuva, 2014 (Vilnius: Spauda). – 23 p.: iliustr. – Tiražas 5000
egz. – ISSN 2351-6720. – ISSN 2351-5716 (klaidingas): 9 Lt 99 ct
(2 Eur 89 ct).
Beatos virtuvė: [žurnalas]. 2014, Nr. 1 / redaktorė Gabjota Alūzaitė. – Vilnius: Beatos virtuvė, 2014 (Vilnius: Spaudos kontūrai). –
112 p.: iliustr. – Tiražas 30 000 egz. – ISSN 2351-6747: 5 Lt 99 ct
(1 Eur 73 ct).
Edita siūlo: [žurnalas]. 2013, Nr. 1 / redaktorė Asta Tvirbutienė. –
Kaunas: Žurnalų leidybos grupė, 2013 (Tartu: Kroonpress). – 34 p.:
iliustr. – Tiražas 36 000 egz. – ISSN 2345-0029: 2 Lt 99 ct.
Globa: Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos žurnalas. 2013, Nr. 1 / redaktorė Lina Jakubauskienė. – Vilnius: Lietuvos
sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, 2013 (Vilnius: Baltijos
kopija). – 26, [2] p., įsk. virš.: iliustr. – ISSN 2335-8572.
Globetrotter Lietuva: „Volvo Trucks“ žurnalas vežėjams, vairuotojams ir entuziastams. 2013, Nr. 1 / redaktorius Laurynas Bričkus. – Vilnius: Volvo Lietuva, 2013. – 35 p.: iliustr. – Tiražas 1800 egz. – ISSN
2335-7290.
Iliustruotoji istorija. Rinktinė: [žurnalas]. 2014, [Nr. 1] / vyriausiasis redaktorius Rolandas Barysas. – [Vilnius]: Verslo žinios, 2014
([Skaidiškės, Vilniaus r.]: „Lietuvos ryto“ sp.). – 81, [2] p.: iliustr. – Tiražas 10 000 egz. – ISSN 2351-566X: 14 Lt 99 ct.
Lietuvos kartingas: žurnalas. 2013, Nr. 1 / vyr. redaktorius Ramūnas Fetingis. – [Vilnius]: Kartingo sportas, 2013. – 49, [1] p.: iliustr. –
Tiražas 1000 egz. – ISSN 2335-8602: 10 Lt.
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Mano sodyba: žurnalas praktiškiems ir smalsiems sodybų šeimininkams. 2013, Nr. 1 / vyriausioji redaktorė Jurga Grigienė. – Vilnius: Katikauga, 2013 ([Skaidiškės (Vilniaus r.)]: „Lietuvos ryto“ sp.). – 50 p.:
iliustr. – Tiražas 9000 egz. – ISSN 2345-0452: 4 Lt 99 ct.
Mano svajonių sodyba: [žurnalas]. 2013, vasara/ruduo [Nr. 1] /
redaktorė Irena Šatūnas. – Vilnius: „Veido“ periodikos leidykla, 2013
(Vilnius: Spaudos kontūrai). – 98 p.: iliustr. – ISSN 2345-0444: 14 Lt.
Monster high: žurnalas mergaitėms. 2014, Nr. 1. – Vilnius: Egmont
Lietuva, 2014 (Vilnius: Spaudos kontūrai). – 29 p.: iliustr. – Tiražas
5000 egz. – ISSN 2345-0843: 7 Lt 99 ct.
Namie ir sode: dvisavaitinis žurnalas. 2013, Nr. 1. – Vilnius: Savaitė,
2013. – 34, [2] p.: iliustr. – ISSN 2335-7266: 1 Lt 99 ct.
N wind: mėnesinis žurnalas apie kultūrą ir kūrybišką verslą Šiaurės
Europos regione. 2014, Nr. 1 / redaktorė Tautė Bernotaitė. –Vilnius:
Black Swan brands, 2014 ([Skaidiškės, Vilniaus r.]: „Lietuvos ryto“
sp.). – 31, [1] p.: iliustr. – ISSN 2351-647X.
Prie kavos pataria: žurnalas. 2013, Nr. 1 / vyr. redaktorė Dovilė Sudakovienė. – Kaunas: SS leidyba, 2013. – 50 p.: iliustr. – ISSN 23358505: 3 Lt 99 ct.
Prie kavos patarimai: žurnalas. 2013, Nr. 1 / vyriausioji redaktorė
Dovilė Sudakovienė. – Kaunas: SS leidyba, 2013. – 34 p.: iliustr. – ISSN
2335-7401: 2 Lt 99 ct.
Retromanai : periodinis istorinių automobilių ir motociklų gerbėjų žurnalas. 2014, Nr. 1 / redaktorius Ramūnas Kardelis. – [Kaunas]:
Austana, 2014 ([Skaidiškės, Vilniaus r.]: „Lietuvos ryto“ sp.). – 66 p.:
iliustr. – ISSN 2351-6380: 13 Lt 78 ct (3 Eur 99 ct).
Saulės arkliukai: tradicinės kultūros žinija – šiuolaikiniam jaunimui. 2013, Nr. 1 / redaktorė Beatričė Rastenytė. – [Vilnius]: Kultūros
atmintis, 2013 (Vilnius: Verslo linija). – 42, [1] p., įsk. virš. – Tiražas
400 egz. – ISSN 2029-9982.
Savaitė šeimai: [žurnalas]. 2014, Nr. 1. – Vilnius: Savaitė, 2014. –
43 p.: iliustr. – ISSN 2351-5651: 2 Lt 49 ct.
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„Savaitės“ leidiniai: [žurnalas]. 2015, [Nr. 1]. – Vilnius: Savaitė, 2015 ([Vilnius]: Spaudos kontūrai). – 34, [1] p.: iliustr. – Tiražas
45 000 egz. – ISSN 2351-6844: 2 Lt 49 ct (72 euro ct).
Skaitmeninė statyba: [žurnalas]. 2014 / redaktorius Edvinas Butkus. – [Mazūriškiai, Klaipėdos r.]: Statybos marketingas, 2014. – 48 p.:
iliustr. – ISSN 2351-6925.
Sodybos idėjos: [žurnalas]. 2014, Nr. 1 / redaktorė Indrė Vozgirdaitė. – Vilnius: Katikauga, 2014 ([Skaidiškės, Vilniaus r.]: „Lietuvos ryto“
sp.). – 66 p.: iliustr. – Tiražas 9500 egz. – ISSN 2351-5376: 7 Lt 99 ct.
SportIN: [žurnalas]. 2014, Nr. 1 / redaktorius Julius Bliūdžius. – Vilnius: SportIN grupė, 2014 ([Vilnius]: Verslo linija). – 62 p.: iliustr. – Tiražas 7000 egz. – ISSN 2351-5090: 4 Lt 89 ct.
Šeimos sveikata: dvisavaitinis žurnalas. 2013, Nr. 1 / vyriausioji
redaktorė Meilė Jančorienė. – Vilnius: Savaitės ekspresas, 2013 ([Vilnius]: Spaudos kontūrai). – 34 p.: iliustr. – Tiražas 12 000 egz. – ISSN
2345-0711: 1 Lt 99 ct.
VDU – Pasaulio lietuvių universitetas: [žurnalas]. 2013/14 / vyr.
redaktorius Mykolas Drunga. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto
Viešosios komunikacijos tarnyba, 2013. – 45, [2] p.: iliustr. – Tiražas
600 egz.
VMG. Tekėk už manęs: didžiausias Europoje vestuvių mados žurnalas-albumas. 2014, Nr. 1 / vyr. redaktorė Ingrida Navickaitė. – [Vilnius]: Virtuvės mitų griovėjai, 2014 ([Skaidiškės, Vilniaus r.]: „Lietuvos
ryto“ sp.). – 337, [1] p.: iliustr. – Tiražas 20 000 egz. – ISSN 2351-5880:
29 Lt 99 ct.
VMG: žurnalas-albumas: kulinariniam įkvėpimui. 2013, Nr. 1 /
redaktorius Alfas Ivanauskas. – Vilnius: Virtuvės mitų griovėjai, 2013
([Vilnius]: BALTO print). – 234 p.: iliustr. – Tiražas 10 000 egz. – ISSN
2335-8696: 11 Lt 99 ct.
• GROŽINĖ LITERATŪRA (žurnalistikos aspektu)
Baltas kurėnas: legendos ir sakmės / Laimonas Inis. – Kaunas: Pasaulio lietuvių centras [i.e. Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švieti246
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mo centras], 2014 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). – 162, [2] p.: iliustr. –
Tiražas 600 egz. – ISBN 978-9986-418-88-7 (įr.).
Rašytojo, žurnalisto, redaktoriaus L. Inio knyga – žinomų ir mažai
girdėtų ar jau pamirštų sakmių ir legendų naujos literatūrinės interpretacijos.
Beamžis: novelė / Donatas Čepukas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2014
(Vilnius : Petro ofsetas). – 135, [1] p.: iliustr. – Tiražas [200] egz. –
ISBN 978-609-420-353-4 (įr.).
Žurnalisto, redaktoriaus, publicisto D. Čepuko knygoje telpa jaudinanti didesnės apimties novelė, skirta motinos atminimui.
Budinti šviesa: [romanas] / Joseph O‘Connor; iš anglų kalbos vertė
Nijolė Regina Chijenienė. – Vilnius: Mintis, 2013 (Vilnius: Standartų
sp.). – 266, [1] p. – Tiražas [1200] egz. – ISBN 978-5-417-01058-3.
Šiuolaikinio airių rašytojo, žurnalisto knyga – įtaigi, giliai jaudinanti
meilės istorija yra trečiasis daugybę literatūrinių premijų pelniusio autoriaus romanas, užbaigiantis Airijai skirtą ciklą.
Debesų atlasas: romanas / David Mitchell; iš anglų kalbos vertė
Laimantas Jonušys. – Vilnius: Tyto alba, 2014 (Vilnius: Standartų sp.).
– 581, [3] p. – Orig. antr.: Cloud atlas. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978609-466-026-9 (įr.).
Romane susipina šešios istorijos, apimančios laikotarpį nuo XIX a.
iki tolimos ateities, tam tikra prasme – gyvenimo „po pasaulio pabaigos“. Visos istorijos susijusios: naivus notaras, plaukiantis laivu per Ramųjį vandenyną, įžūlus ir genialus tarpukario kompozitorius, žurnalistė,
tirianti korupciją atominėje elektrinėje, godus leidėjas, bėgantis nuo
persekiotojų, maištinga ateities klonė, pasitinkanti savo tragišką likimą
ten, kur kadaise buvo Korėja, ir vienas iš saujelės žmonių, išlikusių po
visuotinės katastrofos dabartinėje Havajų teritorijoje, praėjus daugeliui
tūkstančių metų… Visų jų likimai susipina, visų istorijos nutrūksta įdomiausioje vietoje – kad vėl tęstųsi, tik kita tvarka.
Džiokeriai: romanas / Algimantas Kaminskas. – Klaipėda: Eglės
leidykla, 2013 ([Kaunas]: Spaudos praktika). – 509, [3] p. – Tiražas
1000 egz. – ISBN 978-609-432-039-2 (įr.).
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„Džiokeriai“ – iki drastiškumo tikroviškas žurnalisto, redaktoriaus,
rašytojo Algimanto Kaminsko pasakojimas apie lietuvių tautos kelią į
laisvę, kuris buvo sudėtingesnis ir komplikuotesnis, negu daugumai svajonėse ir planuose atrodė.
Gegužės pūga: romanas / Sarah Jio; iš anglų kalbos vertė Rita Pilkauskaitė. – Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, [2014] ([Vilnius]: BALTO
print). – 390, [1] p. – Orig. antr.: Blackberry winter. – Tiražas 2500 egz. –
ISBN 978-9955-23-758-7 (įr.).
Žurnalistės Sarah Jio romanas pasakoja apie paslaptingai 1933-aisiais
Sietle dingusį berniuką Danielių ir jo motiną Verą. Veiksmas nusikelia
į mūsų laikus: Sietlo laikraščio „Herald“ žurnalistei Klerei Oldridž patikėta užduotis parengti straipsnį apie pavasario pūgą. Domėdamasi šia
tema ji 1933 metų laikraštyje aptinka Danieliaus dingimo istoriją – pasirodo, jos paslaptis taip ir liko neatskleista. Klerė pasiryžta išsiaiškinti
tiesą ir netikėtai sužino, kad pati yra susijusi su Vera.
Joks, arba Rugsėjy, kai išplaukia laivai: romanas / Alfonsas Bieliauskas. – Vilnius: Versus aureus, [2014] (Gargždai: Print-it). – 364, [3] p. –
Tiražas [700] egz. – ISBN 978-9955-34-507-7 (įr.).
Jaunas gabus žurnalistas Vilius Pilionis (Pilius), slaugantis nepagydomai sergančią žmoną, po jos mirties galiausiai praranda viską: darbą,
butą, o pusbadis gyvenimas ir vienišiaus lemtis priverčia ryžtis sunkiai
suvokiamam apsisprendimui – išsižadėti, t. y. parduoti savo romaną.
Juodojo džentelmeno galas: [pasaka-apysaka] / Vytautas Misevičius; [dailininkas Povilas Kuprys]. – Vilnius: Alma littera, 2013 (Vilnius: BALTO print). – 91, [5] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-60901-0930-4 (įr.).
Rašytojo, žurnalisto, prozininko Vytauto Misevičiaus kūrinys vaikams.
Kai aš buvau dievas: romanas / Petras Šatkus. – Vilnius: [ Jusida],
2013 (Vilnius: Jusida). – 755, [1] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 9789955-690-48-1.
Fantastinis rašytojo, spaudos darbuotojo, publicisto Petro Šatkaus romanas.
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Kai vėl susitiksime: romanas / Mary Higgins Clark; iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė. – Vilnius: Alma littera, 2013 (Vilnius:
BALTO print). – 336, [2] p. – Orig. antr.: We‘ll meet again. – ISBN
978-609-01-1220-5 (įr.).
Ankstyvą rytą į visų gerbiamo gydytojo Gario Lašo namus atėjusi
namų tvarkytoja išvysta kraupų vaizdą: negyvas gydytojas sukniubęs
kraujo klane, o lovoje miega kruvina jo žmona Molė. Prieš savaitę sukrėsta žinios apie vyro neištikimybę ši buvo išvykusi prasiblaškyti, bet
žmogžudystės išvakarėse netikėtai grįžusi namo. Netrukus aptinkama
daugiau nenuginčijamų įkalčių, moteris nuteisiama. Po šešerių metų
paleista iš kalėjimo Molė pareiškia žurnalistams esanti nekalta. Mokyk
los laikų draugė Franė Simons išgirsta šią žinią ir nutaria Molei padėti.
Ji pasiūlo sukurti laidą apie Gario Lašo mirtį, bet nė nenutuokia, kur šis
žurnalistinis tyrimas jas abi nuves...
Londono vėjas: romanas / Zita Čepaitė. – Vilnius: Alma littera,
2013 (Vilnius: Petro ofsetas). – 299, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN
978-609-01-1247-2 (įr.).
Prozininkės, žurnalistės Zitos Čepaitės romanas „Londono vėjas“ –
tai istorija apie lietuvę Godą, kuri išvažiuoja į Londoną ieškoti ją apvogusio mylimojo.
Negyvenami miestai: romanas / Alina Meilūnaitė. – Vilnius: Tyto
alba, 2014 (Vilnius : BALTO print). – 273, [3] p. – Tiražas 1500 egz. –
ISBN 978-609-466-031-3 (įr.).
Žurnalistės, komunikacijos ekspertės, humanitarinių mokslų daktarės
Alinos Meilūnaitės debiutinis romanas – istorija apie jauną žurnalistę,
gyvenančią atominėje slėptuvėje ir įsimylinčią vyrus iš reklaminių plakatų.
Pūgos durys: eiliuota pasaka (lietuvių mitologinių sakmių motyvais) / Rimvydas Stankevičius; [dailininkas Šarūnas Leonavičius]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2014] (Vilnius: Petro ofsetas). – 60, [4] p.: iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9986-39-829-5
(įr.).
Poeto, eseisto, žurnalisto Rimvydo Stankevičiaus knygoje slypi žiemiška ir vėjuota pasaka.
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Silva Rerum III: romanas / Kristina Sabaliauskaitė. – 4-oji laida. –
Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, [2014] (Kaunas: Spindulio sp.). – 314,
[1] p. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9955-23-752-5 (įr.).
Menotyrininkės, žurnalistės Kristinos Sabaliauskaitės romanas tęsia
Norvaišų šeimos sagą - skaitytojas nukeliamas į XVIII amžiaus vidurį,
kai vieną turtingiausių laikotarpių išgyvenančią Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę drebino ne epidemijos ar karai, bet kai kas pavojingesnio:
intrigos, korupcija ir vidinis irimas. Tai pasakojimas apie dekadentišką
rokoko laikotarpį, dažnai vadinamą „sutemomis prieš Apšvietą“, o romano istorinių personažų likimai pranoksta net lakiausią vaizduotę.
Tai tik meilė…: [eilėraščiai] / Dalia Teišerskytė. – Kaunas [i.e. Ramučiai, Kauno r.]: Ramduva, 2013 (Kaunas: Regrafas). – 75, [4] p.:
iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-657-82-8.
Trylikta poetės, žurnalistės, politikės Dalios Teišerskytės knyga.
Skaudi, išgyventų patirčių ir nuoskaudų prisodrinta, tačiau emociškai
stipri ir vaizdinga.
Teheranas temstant: romanas / Salar Abdoh; iš anglų kalbos vertė Vitalijus Šarkovas. – Vilnius: Versus aureus, 2014 (Print.lt). – 237,
[2] p. – Tiražas [1200] egz. – ISBN 978-9955-34-516-9.
Intriguojantis žymaus amerikiečių rašytojo, eseisto ir žurnalisto pasakojimas apie Maleko, universiteto dėstytojo, grįžimą į Teheraną, iš
kurio dar vaikystėje su tėvu pabėgo į Ameriką.
Torčiukas ant debesėlio: stebuklų namo istorijos / Jurga Baltrukonytė; [dailininkas Algis Kriščiūnas]. – Vilnius: Alma littera, 2013 (Vilnius: Petro ofsetas). – [58] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978609-01-1251-9 (įr.).
Beveik tikra žurnalo „Panelė“ vyriausiosios redaktorės istorija apie
tai, kur staiga dingsta močiutės, jų kepti blynai ir saldi vyšnių uogienė.
Upeivė: [apysaka, novelės, esė] / Gintarė Adomaitytė; [knygoje
panaudoti Algio Griškevičiaus kūriniai]. – Vilnius: Alma littera, 2014
(Vilnius: Petro ofsetas). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-16579 (įr.).
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Rašytojos, žurnalistės knygą sudaro trys dalys: apysaka, novelės ir
eseistika. Knygoje aprašoma Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų atmosfera,
dairomasi po Švediją, Italiją ir kitas šalis, svarstoma apie urbanistikos ir
gamtos santykį, atskleidžiami žmogaus lemties paradoksai.
Vienas: [eilėraščiai] / Viktoras Rudžianskas. – Kaunas: Kauko laiptai, 2013 (Kaunas: Taurapolis). – 135, [6] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN
978-609-8092-16-5.
Poeto, žurnalisto, Kauno kultūros ir meno savaitraščio „Nemunas“
vyriausiojo redaktoriaus Viktoro Rudžiansko eilėraščių rinkinys.
Žydiškų daiktų kambarys: romanas / Audronė Urbonaitė. – Vilnius: Alma littera, 2014 (Vilnius: BALTO print). – 283, [2] p. – Tiražas
3000 egz. – ISBN 978-609-01-1293-9 (įr.).
Trečiasis žurnalistės ir rašytojos Audronės Urbonaitės romanas. Juokinga, graudi, tyčia sentimentali knyga, kurią autorė sąmoningai pavadino „Žydiškų daiktų kambariu“, nes žydiškumas jai tarsi jausmų intensyvumo sinonimas.
Parengė
Inga Kazakevičiūtė,
VU KF Žurnalistikos institutas

251

