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Gerbiamas skaitytojau,
Lietuvos aklųjų biblioteka, norėdama pateikti susistemintą informaciją apie naujus Jums skirtus leidinius, nuo
1999 metų leidžia informacinį leidinį „Mūsų knygos“. Jame
pateikiamas praėjusiame ketvirtyje įgarsintų ir išleistų Brailio raštu knygų sąrašas. Nuo 2016 m. I ketvirčio yra talpinamas ir bibliotekos savanorių įgarsintų knygų sąrašas.
Leidinys padidintu šriftu talpinamas Lietuvos aklųjų bibliotekos svetainėje adresu: http://www.labiblioteka.lt.
Maloniai prašome juo naudotis.
Laukiame Jūsų atsiliepimų, vertinimų, pageidavimų,
patarimų.
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NAUJA LITERATŪRA
BRAILIO RAŠTU
Colombani, Laetitia (1976–). Supintos : romanas. –
Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2019. – 3 kn.
Kai kurie romanai vos pasirodę sukelia nemenką susidomėjimą ir tampa bestseleriais. Taip nutiko ir romanui
„Supintos“, kuris vos pasirodęs pelnė jo autorei L. Colombani pasaulinę šlovę. Trys moterys, trys gyvenimai, trys
žemynai ir viena jungianti gija. Autorė kviečia skaitytoją
leistis į nuotykį ir susipažinti su trimis istorijomis apie užsispyrimą ir nenugalimą norą džiaugtis gyvenimu.
De Luca, Erri (1950–). Drugelio svoris : [apysaka]. –
Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2019. – 1 kn.
Erri De Luca (gim. 1950 m. Neapolyje) – garsus Italijos
rašytojas, poetas, vertėjas, visuomenės veikėjas. Savarankiškai studijavo Afrikos tautų, senovės hebrajų kalbas, išvertė kai kuriuos Biblijos tekstus. Rašyti pradėjo būdamas
40–ies. Jo knygos išverstos į daugiau nei 30 kalbų, yra
daugybės nacionalinių ir tarptautinių literatūrinių premijų
laureatas. Kalnai ir gamta, glaudus žmogaus santykis su jį
supančiu pasauliu – dažna jo knygų tema.
Puskunigytė, Edita (1988–). Mergina po vidurnakčio :
[romanas]. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2019. – 2
kn.
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Linksmas, šmaikštus ir šiek tiek sarkastiškas romanas
apie santykius, kurie netrunka nė trejų metų. Apie moterų
draugystę ir jų ryžtą rizikuoti. Apie nesėkmes ir džiaugsmus, kurie subrandina ir stiprina. Ir, žinoma, apie meilę, kuria apdovanojami drąsiausieji. Ši knyga apie naktimis pasigirstantį vidinį balsą, kuris sako: bėk. Susipakuok daiktus ir
keisk viską tuoj pat, elkis taip, kaip trokšta tavo širdis. Kismas – kaina, kurią moki tam, kad surastum tikruosius namus. Tu – visada kelyje.
Treichel, Hans–Ulrich (1952–) (Treichelis, Hansas–
Ulrichas). Pražuvėlis : romanas. – Vilnius : Lietuvos aklųjų
biblioteka, 2019. – 2 kn.
„Pražuvėlis“ – autobiografinis rašytojo Hanso Ulricho
Treichelio romanas. Tai pasaulinio pripažinimo sulaukusi
sukrečianti istorija apie vokiečių šeimą, Antrojo pasaulinio
karo metu netekusią sūnaus. Paprasta vokiečių šeima
1945 metais bėga nuo į šalį besiveržiančios rusų armijos.
Tačiau chaose dingsta jų vyresnysis sūnus Arnoldas. Šeima randa saugų prieglobstį, bando pradėti naują gyvenimą,
kruopščiai kuria viską nuo pat pradžių. Tačiau iš tiesų juos
visus tarsi praeities vaiduoklis persekioja sūnaus netektis.
Turgenevas, Ivanas (1818–1883). Senilia : [miniatiūrų
rinktinė]. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2019. – 2 kn.
Turinyje apsakymas: Visagalės meilės giesmė.

5

Knygoje „Senilia“ surinkti vieni paskutiniųjų Turgenevo
kūrinių. Kai kurie yra tarsi užrašai, iš kurių galėjo gimti ilgesnis pasakojimas, kai kurie – lyg pokalbiai ar trumpi
vaizduotės eskizai. Tai rašytojo mintys apie Rusijos žmones, apie tėvynę, apie laimę ir grožį, apie žmonių santykius.
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2019 METŲ I KETVIRTYJE
ĮGARSINTA LITERATŪRA
PSICHOLOGIJA
Draugo laiškai : psichologinės pagalbos knyga jaunimui. – Vilnius : Vaga, 2018. – 294 p.
Knygoje aptariamos įvairios temos: draugystė, meilė,
santykiai šeimoje, netektys, krizė, taip pat kitos gyvenimiškos problemos ir natūralūs, žmogiški jausmai, kuriuos ne
visada lengva ištverti vienam, nesulaukiant artimųjų ar
specialistų, pagalbos. Tikimės, kad rūpestingai parengti
savanorių atsakymai padės vaikams, jaunimui bei suaugusiesiems, kuriuos kamuoja panašios problemos.
PARTIZANINIS KARAS
LIETUVOJE
Arvydas Anušauskas. Aš esu Vanagas. – Vilnius :
Dominicus Lituanus, 2018 . – 271 p. – Skirta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. Vasario 16 d. deklaracijos signataro, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio gynybos
pajėgų vado Adolfo Ramanausko–Vanago 100–osioms gimimo metinėms (1918–2018).
Ši knyga – apie legendinį lietuvių nacionalinio pasipriešinimo vadą Adolfą Ramanauską–Vanagą (1918–1957),
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vienuolika metų su ginklu rankose kovojusį prieš sovietinę
okupaciją. Atskleidžiamos KGB regztos Vanago paieškos
operacijos, ištirtas jo suėmimo ir kankinimo epizodas, pasitelkus ekspertus išaiškintos KGB klastotės.
Į pasakojimą įtraukiama ir žmonos Birutės Mažeikaitės–Ramanauskienės istorija, ir 1992–2015 m. vestos bylos tyrimo užkulisiai. Prieduose skaitytojai ras ir paties Vanago rašytų straipsnių tekstus, partizaninės veiklos aprašymus, interviu su dukra.
GYVENIMO BŪDAS
David Lebovitz. Apartamentas : džiaugsmai ir vargai
kuriant savo namus Paryžiuje / iš anglų kalbos vertė Giedrė Nenartavičiūtė. – Vilnius : Vaga, 2018. – 441 p.
Praėjus dešimtmečiui po atsikraustymo į Paryžių, konditeris ir virtuvės šefas Davidas Lebovitzas nusprendė, kad
atėjo metas įsigyti nuosavą būstą… ir įsirengti savo virtuvę.
Gal kitur tai būtų paprasta užduotis, reikalaujanti tik laiko ir
investicijų. Bet tik ne mieste, turinčiame savo unikalias tradicijas, papročius ir gyvenimo ritmą.
GYVŪNAI
Peter Wohlleben. Kaip gyvūnai jaučia ir supranta pasaulį : nuostabą keliančios įžvalgos / iš vokiečių kalbos vertė Kristina Sprindžiūnaitė. – Vilnius : Kitos knygos, 2018. –
262 p.
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Knygos „Kaip gyvūnai jaučia ir supranta pasaulį“ tikslas
nėra įrodyti, kad žmonės ir gyvūnai yra absoliučiai lygūs.
Jie nuo mūsų skiriasi savo elgesiu, tačiau tuo pat metu yra
daug panašesni į mus, nei atrodo. Vis daugiau mokslininkų
įrodo, jog gyvūnų vidiniame pasaulyje netrūksta emocijų ir
išgyvenimų. Tai leidžia autoriui kurti nepaprastus šios knygos personažus – savo vaikus auklėjančias antis, netinkamų poelgių besigailinčias žiurkes, vardais į bičiulius besikreipiančius varnus. Tai tarsi vaikystės pasaka, pagrįsta
moksliniais įrodymais – apie šį, o ne išgalvotą, pasaulį.
ISTORIJA
Paul Monty. Vilniaus kelrodis : 1918–ųjų miesto veidas
/ iš vokiečių kalbos vertė Aida Ivinskis. – Vilnius : Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2018. – 222 p.
Šiandien „Vilniaus kelrodis. 1918–ųjų miesto veidas“
atveria du Vilniaus pažinimo kelius. Pirmiausia šią knygą
galima skaityti retrospektyviai, tai yra naudotis ja kaip dingusio miesto gidu – vaikščioti po miestą, kurio jau nebėra.
Tai ypač pasakytina apie miesto erdves ir kultūrinius kontekstus, pavyzdžiui, žydų ir totorių kultūras, kurios jau nesugrąžinamai prarastos. Taigi galima teigti, kad „Vilniaus
kelrodis. 1918–ųjų miesto veidas“ – tai pasakojantis Vilniaus žemėlapis, suteikiantis galimybę palyginti dabartinį
miestą su tuo, kuris gyvavo prieš šimtą metų. Antra, „Vilniaus kelrodis. 1918–ųjų miesto veidas“ – tai aukštos litera9

tūrinės vertės kūrinys, parašytas žinomų vokiečių rašytojų,
kurių santykis su Vilniumi turi daugybę biografinių aspektų.
LIETUVIŲ
GROŽINĖ LITERATŪRA
Sigitas Geda. Žalieji pergamentai : dienoraščiai. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018. – 357 p.
Sigitas Geda, pats būdamas pirmo ryškumo lietuvių literatūros ir kultūros žvaigždė, šiuose raštuose sąžiningai
dirba ir kultūros laidininko darbą, skaitytojams primindamas
kitus iškilius kūrėjus, svarbius įvykius, mokydamas atrasti
smulkiausiuose gyvenimo fragmentuose didžiąsias egzistencijos tiesas. Ir, kas itin vertinga šiandieninėje knygų
gausoje, – užrašydamas sudėtingus ir gilius dalykus paprasta, daugybei žmonių suprantama kalba.
Jolita Herlyn. Veidu į saulę : romanas. – Vilnius : Alma
littera, 2018. – 267 p.
Meksikos tradicijomis alsuojantis romanas „Veidu į saulę“ – pasakojimas apie meilę, pasiaukojimą ir ištikimybę.
Tai pasakojimas apie pasirinkimus, kuriuos privalo daryti
tie, kurių širdyse užgimsta meilė. Akna Marija turi išspręsti
šią dilemą – kad išgelbėtų ne tik save, bet ir nepražudytų
visų aplink.
Meilė Kudarauskaitė. Istorijos iš pastalės : atminimai,
priminimai. – Vilnius : Homo liber, 2018. – 333 p.
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Drovu atiduoti viengenčių akims savo gyvybės kelio
punktyrą. Priklausau nueinančiajai kartai. Per mūsų laiką
pradardėjo, pragrumėjo didžioji dvidešimtojo amžiaus sumaiščių gurguolė. Atsigręžtuvės jau nebetalpina visokeriopos praėjusio laiko tiesos – tik kai kurias apčiuopiamas,
paviršines josios apraiškas. Per beveik du dešimtmečius
užsirašinėjau jas sau, kol ryžausi tą mozaiką paberti ant
popieriaus.
Erika Umbrasaitė. Paskolink man savo gyvenimą :
prancūziškos meilės, nemeilės ir kiti prieskoniai . – Vilnius :
Alma littera, 2018. – 304 p.
Pasakojimas rutuliojasi tarp Paryžiaus, Bilbao bei tolimojo Ekvadoro ir priverčia skaitytoją pasinerti į pikantiškus
nuotykius, sapnuoti atviromis akimis. Prisipažinkite, kas
nors kartą nėra svajojęs pasimatuoti svetimo gyvenimo?
Tarsi desertas intelektualiai sielai, kai norisi ko nors lengvo
ir ne pernelyg saldžiai romantiško, pabarstytas elegantiškos erotikos pipirais ir dvelkiantis lengvu kriminalu. Tarsi
smagus, įkvepiantis, prajuokinantis ir pravirkdantis, elegantiškas, šmaikštus prancūziškas kinas.
UŽSIENIO ŠALIŲ
GROŽINĖ LITERATŪRA
Fredrik Backman. Močiutė perduoda linkėjimų ir atsiprašo : romanas / iš švedų kalbos vertė Raimonda Jonkutė.
– Vilnius : Alma littera, 2018. – 365 p.
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Neįtikėtinai jautri, šilta ir juokinga istorija apie septynmetės mergaitės ir jos močiutės draugystę. Jau pamėgto
švedų autoriaus, parašiusio bestselerį „Gyveno kartą Uvė“
nauja knyga papasakos apie paguodą teikiančią draugystę,
kuri nepaiso nei amžiaus, nei mirties.
Frédéric Beigbeder. Gyvenimas be pabaigos : romanas / iš prancūzų kalbos vertė Inga Tuliševskaitė. – Vilnius
: Tyto alba, 2018. – 292 p.
Autorius leidžiasi į kelionę po naujausius mokslo atradimus, progresyviausias medicinos klinikas, įsiveržia į talentingiausių biologų ir genetikų laboratorijas tam, kad sužinotų, kaip gyventi amžinai. Prisipažinkite, juk ir jūs jau
ėmėte maniakiškai rūpintis sveikata, mityba ir dienos režimu? Naktinį klubą pakeitėte sporto klubu? Visa tai daro ir
autorius, kiekvieną sekundę nepamiršdamas pasijuokti iš
savęs. Įžūliai ir ironiškai jis piešia savo kartos, bailiai drebančios mirties akivaizdoje ir ieškančios nemirtingumo,
portretą.
Elena Ferrante. Istorija apie prarastą mergaitę : romanas / iš italų kalbos vertė Ieva Mažeikaitė–Frigerio. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 454 p. – Ciklo "Neapolietiška
saga" 4–oji knyga.
Gail Honeyman. Eleonorai Olifant viskas gerai : romanas / iš anglų kalbos vertė Vaida Kelerienė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018. – 436 p.
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Ne taip dažnai romanas, ką tik pasirodęs, pasiglemžia
skaitytojų dėmesį ir protą. Per pastaruosius metus esame
patyrę erotikos audrą („50 pilkų atspalvių“ serija), mėgavomės paslaptingumo vingiais („Dingusi“) ir šeimos intrigomis
(„Mergina traukiny“). O dabar kartu su Eleonora patirsime
dar ir vienatvės. Tikros, nesumeluotos ir... nepastebimos.
Nes ji mūsų pašonėje.
E. L. James. Tamsesnis : romanas / iš anglų kalbos
vertė Jovita Liutkutė. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 547 p.
E L James grįžta į penkiasdešimties atspalvių pasaulį ir
atveria gilesnius ir niūresnius klodus meilės istorijos, sužavėjusios milijonus skaitytojų visame pasaulyje.
Karštas ir geismingas jų meilės romanas baigėsi
nuoskaudomis ir abipusiais kaltinimais, bet Kristianas Grėjus niekaip negali pamiršti Anastazijos Stil ir jos ilgisi. Pasiryžęs ją susigrąžinti, jis mėgina sutramdyti tamsiausius savo geidulius, numaldyti polinkį visiškai kontroliuoti visus ir
viską. Tad nusprendžia mylėti Aną taip, kaip nori ji.
Lars Kepler. Hipnotizuotojas : romanas / iš švedų kalbos vertė Virginija Jurgaitytė. – Kaunas : Obuolys, 2017. –
590 p.
Susitik akis į akį su pačia baime „Kaip ugnis. Visai kaip
ugnis“, – tokiais pirmais užhipnotizuoto berniuko žodžiais
prasideda stingdantis psichologinio detektyvo košmaras.
Po žiaurių šeimos skerdynių Stokholmo priemiestyje liko
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vienas liudininkas – penkiolikametis sūnus Josefas Ekas.
Jo būklė neleidžia apklausti, todėl komisaras Jonas Lina
mato vienintelę išeitį ekstremalioje situacijoje – ieškoti hipnotizuotojo pagalbos.
Stephen King. Budėjimas baigtas : romanas / iš anglų
kalbos vertė Anita Kapočiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2018.
– 427 p.
Knyga S. Kingas užbaigia kvapą gniaužiančią Hodžeso
trilogiją, sudeda taškus Pono Mersedeso ir Radybų detektyvinėse istorijose. Kaustančia įtampa pasižymi visi jo bestseleriai. Rezultatas – bauginantis žvilgsnis į žmogaus pažeidžiamumą ir neprilygstamas stingdantis laukimas. Niekas nėra šito įvaldęs geriau už Kingą.
Herman Koch. Griovys : romanas / iš olandų kalbos
vertė Aušra Gudavičiūtė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba,
2018. – 303 p.
Hermanas Kochas (g. 1953) žymus Nyderlandų humoristinių televizijos laidų kūrėjas, aktorius ir rašytojas.
Tarptautinį pripažinimą pelnė romanais „Vakarienė“ ir „Vasarnamis su baseinu“. Romanas „Griovys“ – trečias autoriaus kūrinys lietuviškai. Pasakodamas klaidinančią ir nerimą keliančią istoriją, šiame romane autorius susitelkia į galios ir pavydo temas.
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Hilary Mantel. Vilko dvaras : istorinis romanas / iš anglų kalbos vertė Gintaras Kaminskas. – Vilnius : Sofoklis,
2018. – 639 p. – (Kultinės knygos).
Romane „Vilko dvaras“ meistriškai atkūrė epochą, kai
sėkmę ir mirtį vieną nuo kitos skirdavo vos vienas klaidingas žingsnis. Visi įvykiai pateikti gyvai ir itin tikroviškai, XVI
amžiaus Anglijos atmosfera tiesiog alsuoja verčiant knygos
puslapius.
Ann Patchett. Nuostaba : romanas / iš anglų kalbos
Mėta Žukaitė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2018. – 391
p.
Farmacijos bendrovės mokslininkei Marinai patikima
egzotiška užduotis leistis odisėjon po Amazonės upės apylinkes. Pirmyn ją gena noras išsiaiškinti, kaip mirė kolega
Andersas Ekmanas, ir prievolė rasti daktarę Svenson, kuri
atokioje Amazonijoje bando įminti vienos genties vaisingumo paslaptį ir sukurti naujus vaistus. Marina kadaise buvo
jos studentė, bet dėl vieno praeities įvykio nėmaž netrokšta
susidurti su buvusia dėstytoja. Vis dėlto, neturėdama kito
pasirinkimo, moteris iškeliauja nežinomybėn, kurioje knibždėte knibžda keistų gyvių. Skinantis kelią per bauginančią
Amazonės džiunglių tankmę, Marinai teks vyti šalin prisiminimus apie sunkumų kupiną praeitį, praradimus ir tai, ką
teko paaukoti, o kelionė pažers gausybę iššūkių, susitikimų, draugysčių ir progų nustebti.
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Laline Paull. Bitės : romanas / iš anglų kalbos vertė
Paulė Budraitė. – Kaunas : Jotema, 2018. – 335 p.
Neįprastas, gąsdinantis ir tuo pačiu kerintis britų rašytojos romanas žavi išmone ir originalumu. Tai pasakojimas
apie nepaprastą bičių pasaulį, kuris taip skiriasi nuo mūsiškio, o kartu jame tiek daug nerimą keliančių panašumų.
Virginia Woolf. Orlandas / iš anglų kalbos vertė Irena
Marija Balčiūnienė. – Vilnius : Alma littera, 2005. – 224 p.
Šiame šokiruojančiame ir įtraukiančiame V. Woolf romane Orlando (Orlanda) keliauja per amžius,įvairių gyvenimo būdų, papročių, tradicijų, požiūrių įvairovę – dalyvauja
dvikovose, prekiauja, susilaukia kūdikio, vairuoja automobilį. „ORLANDA(S): ilgiausias ir žaviausias meilės laiškas
istorijoje“ – tai lengvai ir šmaikščiai parašyta, kvapą gniaužianti knyga, kuri dabar priskiriama tiek lyčių laisvės ir feminizmo literatūros klasikai, tiek vakarietiškojo kanono literatūrai.
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SAVANORIŲ ĮGARSINTOS KNYGOS
SERIJOJE „GARSINA SAVANORIAI“
Alvtegen K. Tikėtina istorija.
Baltus E. Gintaro kambarys gelmėje. Meilė.
Barton F. Našlė.
Gutauskas L. Gervės trimitas.
Lindgren A. Mijo, mano Mijo.
Misevičius A. V. Traukinys.
Montgomery L. M. Anė iš salos.
Murakami H. Visi Dievo vaikai šoka.
Nöstlinger Ch. Nykštukas galvoje.
O'Connor Dž. Budinti šviesa.
Rowling, J.K. Harry Potter ir prakeiktas vaikas.
Rudaševskis I. Vilniaus geto dienoraštis.
Slavnikova O. 2017.
Šarknickas R. Šarkos sielos šauksmas.
Užkalnis A. Minčių srautas.
Vaičenonis J. Žygis į Vilnių.
Vainilaitis M. Bruknelė.
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Komisijos pirmininkė – Alvyra Liaudanskienė,
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