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BENDRASIS SKYRIUS
1. Kahane, Adam (1960–) (Kahane’as, Ada
mas). Bendradarbiauti su priešu : kaip dirbti su
žmonėmis, su kuriais nesutari, kurių nemėgsti ar
kuriais nepasitiki / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2018.
Knyga „Bendradarbiauti su priešu“ moko, kad
kelias į darnią veiklą veda per ginčus, pykčius,
nesutarimą, nuomonių išsiskyrimą. Autorius siūlo
gaivų ir inovatyvų požiūrį į bendradarbiavimą – nebūtina sutarti, kad būtų galima dirbti kartu ir siekti
puikių rezultatų.
FILOSOFIJA.
PSICHOLOGIJA
Filosofija
2. Gombrowicz, Witold (1904–1969) (Gomb
rovičius, Vitoldas). Filosofijos kursas per šešias ir
ketvirtį valandos / skaitovas Audrius Čaikauskas. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Odilė, 2018.

ANTRAŠČIŲ RODYKLĖ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
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Knygoje „Filosofijos kursas per šešias ir ketvirtį valandos“ autorius su kandžiu sąmoju, netikėtomis įžvalgomis ir provokuojančia kritika apžvelgia I. Kanto, G. Hėgelio, S. Kierkegardo, A.
Šopenhauerio, Ž. P. Sartro ir M. Heidegerio idėjas.
Tai jis padaro šešiose „vienos valandos“ esė. O vieną „penkiolikos minučių“ esė jis skiria marksizmui.
Psichologija
3. Albisetti, Valerio (1950–) (Albisetis, Va
lerijus). Juoktis širdimi : paprastas būdas gyventi ramiau / skaitovė Eglė Čekuolytė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007.
Šia knyga „Juoktis širdimi. Paprastas būdas
gyventi ramiau” autorius siekia padėti skaitytojui
surasti viltį, nes viskas turi prasmę. Ji skirta tiems
prasmės ieškotojams, širdimi juoktis mokantiems
žmonėms. Juokas pagerina kraujotaką, atpalaiduoja raumenų įtampą, leidžia išsiskirti endorfinams ir t. t.
4. Būk vyras : berniukų knyga / skaitovas
Rokas Simanavičius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Tyto alba, 2017.
8

Paauglystė – tartum šuolis parašiutu: baisu,
bet stengiesi suvaldyti drebančias kojas ir, atsainiai išsišiepęs, krinti, kad nuo žemės atsikeltum
jau kaip tikras vyras. Penki labai patyrę instruktoriai jums pataria, kaip skrieti maloniai ir saugiai
nusileisti…
5. Draugo laiškai : [psichologinės pagalbos
knyga jaunimui] / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Jaunimo linija, 2018.
Knygoje aptariamos įvairios temos: draugystė, meilė, santykiai šeimoje, netektys, krizės, taip
pat kitos gyvenimiškos problemos ir natūralūs,
žmogiški jausmai, kuriuos ne visada lengva ištverti vienam, nesulaukiant artimųjų ar specialistų,
pagalbos.
6. Mogi, Ken’ichiro (1962–). Mažoji ikigai
knyga : pamatinė japonų koncepcija, padedanti atrasti gyvenimo tikslą / skaitovė Laura Ivoškienė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2018.
Ikigai – tai filosofija, kuri padeda kasdien jausti džiaugsmą ir pasitenkinimą, kuri išmoko džiaugtis kiekviena diena ir mėgautis smulkmenomis.
9

Pasitelkęs ikigai, žmogus išmoksta suvaldyti savo
mintis, nukreipti jas į mus supančio pasaulio grožį,
išmoksta pajusti harmoniją ir suranda ramybę.
7. Monaco, Alex (1979–). Sielos drabužiai, arba Becukris A. : viskas pasikeis tik tuomet, kai atversi naują puslapį! / skaitovas Rokas
Simanavičius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
Knyga „Sielos drabužiai arba Becukris A.”
labiau asmeniška, nepasaldinta, ją netgi galima
būtų pavadinti autobiografine. Tačiau pasakotojas
taip atvirai besidalijantis savo asmeninio gyvenimo
detalėmis tokį pasakojimo būdą galėjo pasirinkti
apgalvotai. Ir viskas, ką manėte sužinosią apie šį
žmogų, tėra įrankis, kuriuo jis stengiasi prasibrauti
iki jūsų sielos.
8. Ollivier, Debra. Prancūzių paslaptys : apie
meilę ir kitus širdies reikalus / skaitovė Laurencija
Navagrudskaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz.– Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Debra Ollivier meta iššūkį tradicinėms nuostatoms apie flirtą, meilę, seksą, santuoką, mo10

tinystę ir viską, ką tai apima. Autorė kviečia gyventi bei mylėti taip, kaip tai daroma Prancūzijoje.
Prancūzės džiaugiasi gyvenimu čia ir dabar, nebėga nuo dviprasmybių ir nesitiki, kad vyrai jas supras.
Prancūzės renkasi gyvenimą, o ne išgyvenimą!
9. Rykštaitė, Vaiva. Pirmąkart mama : faktai, mitai, giminės moterų balsai ir vienos mamos istorija / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2018.
„Pirmąkart mama“ – tai raminantis ir atviras
kūrinys. Knyga, kuri gali padėti pasirengti motinystei ir pasijusti drąsiau. Pati autorė pripažįsta, kad
tik gimus dukrai suprato, jog visiškai nebuvo pasirengusi tam, kas jos laukia. Pirmas kartas jai pačiai buvo šokiruojantis ir trikdantis, o emocijos kunkuliavo kaip pašėlusius – nuo meilės iki paranojos.
RELIGIJA
10. Armstrong, Karen (1944–). Islamas :
trumpa istorija / skaitovė Jūratė Jadkonytė–
Petraitienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Tyto alba, 2012.
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„Islamas. Trumpa istorija“ prasideda nuo Mu
chamedo ir jo šeimos pasitraukimo iš Medinos
septintame amžiuje. Knygoje aiškinami svarbiausi šios religijos įvykiai, tarp jų – musulmonų skilimo į šiitus ir sunitus priežastys, islamo paplitimas
Šiaurės Afrikoje, Levante ir Azijoje, islamo imperijos suklestėjimas keturioliktame ir penkioliktame
amžiuje, revoliucinio islamo kilmė ir poveikis ir kt.
11. Čeponis, Vygandas (1948–). Visa Jame /
skaitovas Vytautas Širka. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Jusida, 2019.
Tai pasakojimas apie Dievą, išpažintį ir gėrį.
12. Ever, Lina (1970–). Kelyje : 100 000
žingsnių su kunigu Algirdu Toliatu / skaitovė Jūratė
Karazijaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2018.
„Kelyje“ – piligriminės kelionės dienoraštis.
Kelią, kuriuo žingsniavo kunigas Algirdas Toliatas,
rašytoja Lina Ever ir fotografas Algimantas
Aleksandravičius, buvo pamėgę romantizmo dailininkai. Saksonijos Šveicarijoje trijulė nuėjo per
100 tūkst. žingsnių, svarstydami, kas yra sąmoningas gyvenimas ir ieškodami atsakymo į klausimą
12

kam žmogui apskritai reikalinga kelionė – tiek fizinė, tiek dvasinė.
13. Sasnauskas, Julius (1959–). Kraujo
maiša / skaitovė Eglė Čekuolytė. – V.: LAB, 2019. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Odilė, 2019.
Naujausioje savo knygoje „Kraujomaiša“
Julius Sasnauskas tęsia postilių tradiciją. Tai –
Šventojo Rašto išminties fiksavimas kasdieniame
žmonių gyvenime. Visa Šventojo Rašto išmintis
ištirpsta kasdienybės sraute, emocijų ir įvykių sūkuryje, tarp kurių – prisiminimų atplaišos ir dvasininko praktikos inkliuzai.
14. Sogyal (1948–) (Sogjalas). Tibetiečių gyvenimo ir mirties knyga / skaitovė Edita Užaitė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: K.: Mijalba,
2007.
Budizmo meditacijos mokytojas ir oratorius
Sogjalas Rinpočė šiame veikale pirmą kartą derina
senąją Tibeto išmintį su šiuolaikiniais moksliniais
mirties ir mirimo proceso bei visatos prigimties tyrinėjimais. Jis pateikia aiškų, įkvepiantį ir užbaigtą
13

įvadą į meditaciją, supažindina mus su karma bei
atgimimu, su dvasinio kelio išbandymais ir vaisiais.
15. Toliatas, Algirdas (1978–). Šeštas jausmas yra pirmas : [„Žmogaus ir Dievo metų“ trečioji knyga] / skaitovas Vytautas Širka. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2018.
Knyga „Šeštas jausmas yra pirmas“ kalba
apie meilę, kuri yra tai, kas lieka, kai jau nebelieka
nieko: „Net kai visai vilties nebelieka, meilė toliau
stato tiltus tarp bedugnių. Tiesa, avarinius. Jokių
garantijų. Saugiklis – tik šeštasis jausmas. Bet jis
yra pirmas, nes žmogaus keliui pasibaigus prasideda Dievo kelias žmoguje, pranokstantis lakiausią vaizduotę“.
SOCIALINIAI MOKSLAI
Sociologija
16. Ackermann, Felix (1978–). Labai blogai,
arba Liuks : aštuonios pamokos apie Lietuvą / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Lapas, 2018.
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Penkerius metus Lietuvoje gyvenęs vokiečių
istorikas ir miesto antropologas Felix Ackermann
ieškojo atsakymų į įvairius klausimus apie lietuvius
ir Lietuvą. Pasitelkęs skvarbų žvilgsnį, mokslininko
smalsumą ir puikų humoro jausmą, autorius analizuoja Lietuvos gyvenimą kaip stebėtojas iš šalies.
17. Berne, Eric (1910–1970). Žaidimai, kuriuos žaidžia žmonės : žmogiškųjų santykių psichologija / skaitovas Rokas Simanavičius. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2008.
„Žaidimai, kuriuos žaidžia žmonės: žmogiškųjų santykių psichologija“ – tai patarimų knyga,
kaip bendraujant išvengti įtampos, atpažinti žalingas situacijas ir nesivelti į manipuliacijas.
18. Rosling, Hans (1948–2017). Faktų galia : dešimt priežasčių, kodėl klystame mąstydami
apie pasaulį ir kodėl viskas nėra taip blogai, kaip
atrodo / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2018.
Viskas yra ne taip blogai, kaip atrodo. Apie
tai yra knyga „Faktų galia“, kuri išmokys naudotis
faktais ir teisingai juos interpretuoti. „Faktų galia“
15

demaskuoja mūsų mąstymą apie pasaulį kaip pasenusį ir netinkamą ir atskleidžia naują mąstymo
metodą.
19. Tegmark, Max (1967–) (Tegmarkas,
Maksas). Gyvybė 3.0 : žmogus dirbtinio intelekto amžiuje / skaitovas Rokas Simanavičius. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2019.
Fiziko Max Tegmark knyga „Gyvybė 3.0: žmogus dirbtinio intelekto amžiuje“ atskleidžia dirbtinio
intelekto ir žmonijos ateities galimybes. Dirbtinio
intelekto atėjimas gali pakeisti visą žmonijos ateitį
labiau nei bet kuri kita technologija. Autorius tyrinėja tą ateitį, kurioje neišvengiamai gyvensime su
dirbtinio intelekto technologijomis.
Politika. Vidaus politika
20. Anušauskas, Arvydas (1963–). Užmirš
tas desantas : slaptos Šaltojo karo istorijos / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019.
„Užmirštas desantas: slaptos Šaltojo karo istorijos“ – šnipų istorijos Lietuvoje 1949–1956 m.
16

Tai knyga apie britų ir sovietų žvalgybos konfliktą,
kurio abiejose pusėse sutinkamos lietuviškos pavardės. Niekas nepamena daugelio pokario metais įvykdytų operacijų, kurios kartais prilygsta geriausiems detektyvams.
21. Kojala, Linas. Europa? : pokalbiai su prezidentais, ministrais, patarėjais ir taksistais apie
mūsų ateitį / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2019.
Į šią knygą sugulė įdomiausios diskusijos
apie Europos idėjos istoriją, Lietuvos kelią į ES,
taip pat – šiandien ES kamuojančios migracijos,
Jungtinės Karalystės išstojimo, saugumo, finansinio netikrumo problemos.
22. Oppenheimer, Paul (1939–) (Openhei
meris, Polas). Machiavelli : gyvenimas ideologijos šešėlyje / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.:
LAB, 2019. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2018.
Knyga „Machiavelli. Gyvenimas ideologijos
šešėlyje“ atskleidžia vienos garsiausių Renesanso
laikų asmenybės, politiko, istoriko ir rašytojo Nicolo
Makiavelio gyvenimą ir jo idėjų gimimą. Jo indėlis į
17

politinės valdžios idėjas, į modernios dramos istoriją didelis, svarbus ir iki šiol aktualus.

viena sėkmingiausių Europos politikių ir pasaulinio
kalibro lyderių.

Valstybinė valdžia

25. Wolff, Michael (1953–). Ugnis ir įniršis :
Donaldo Trumpo Baltuosiuose rūmuose / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Tyto alba, 2018.

23. Adamkus, Valdas (1926–). Esu vienas
iš jūsų : rinktinės Prezidento kalbos / [sudarytojas Arnas Ališauskas] ; skaitovas Vytautas Širka. –
V.: LAB, 2019. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2018.
Knygoje „Esu vienas iš jūsų“ surinktos geriausios ir įdomiausios prezidento Valdo Adamkaus
kalbos, sakytos jo prezidentavimo laikotarpiu. V.
Adamkus – moralinis autoritetas, o jo žodžiai įkvepia tiek senus, tiek jaunus.
24. Ulbinaitė, Daiva. Nustokim krūpčiot :
Prezidentė Dalia Grybauskaitė / skaitovė Regina
Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2019.
Iš arti politikos virtuvę mačiusi knygos autorė pateikia kitokį žvilgsnį į Prezidentės politinius
sprendimus ir tai, kas ir kaip vyko mūsų valstybės
kuluaruose... Tai ir pasakojimas apie tai, kokia ši
moteris buvo kasdieniame gyvenime, kaip tapo
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Michael Wolff keletą mėnesių bendravo su
artimais prezidentui žmonėmis ir sukurė nepavydėtiną Donaldo Trumpo paveikslą. Jis tiki, jog ši
knyga privers Donaldą Trumpą palikti Baltuosius
rūmus.
Žmogaus teisės
26. Murad, Nadia (1993–). Paskutinė mergina : mano nelaisvės ir kovos su „Islamo valstybe“ istorija : [atsiminimai] / Nadia Murad su Jenna
Krajeski ; skaitovas Justinas Rekus. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos
lankos, 2018.
Dvidešimt vienerių Nadios ir jos šeimos gyvenimas tekėjo įprasta vaga. Tačiau viskas pasikeitė
2014–ųjų metų rugpjūtį. Vieną rytą į kaimelį įsiver19

žė grupuotės „Islamo valstybė“ būriai. ISIS kareiviai žudė kiekvieną vyrą, kuris nepakluso reikalavimams atsiversti į islamą. Moterys, kurios buvo per
senos tapti sekso vergėmis, nesulaukė pasigailėjimo. Jaunos merginos buvo išgabentos į Mosulą,
kur buvo laikomos vergijoje...
Nusikaltimai visuomeninei
tvarkai ir saugumui
27. Dargis, Dailius (1978–). Kriminalinė
Agurkinių odisėja : naujosios nusikaltėlių kartos
kronikos / skaitovas Tomas Utmanas. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Šviesos
takas; Inter projektai, 2018.
Beveik du dešimtmečius trukusios kriminalinės odisėjos metu Agurkiniai užsiėmė narkotikų
prekyba, automobilių vagystėmis, turėjo sukaupę
įspūdingą ginklų arsenalą ir buvo pasiryžę dar platesnio masto kriminalinei veiklai.
28. Janutienė, Rūta (1965–). Ir saugok mus
nuo piktojo… : [šešėlinis elito gyvenimas, papasakotas Henriko Daktaro ir Vlado Belecko] / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2019. – 1
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garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Nataiva, 2019.
29. Sinkevičius, Dainius (1976–). Pravie
niškių mafija : nerašyti zonos įstatymai : [dar neskelbti faktai ir garsių kalinių išpažintys] / skaitovas
Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos
lankos, 2018.
Pravieniškių mafija – daugiau kaip šešerius
metus pataisos namuose veikęs itin pavojingas
nusikalstamas susivienijimas, kurį sudarė organizuotoms nusikalstamoms grupuotėms priklausantys asmenys. Autorius šioje knygoje pasakoja apie
viešai neskelbtus ir nuo visuomenės nuslėptus
nusikaltimus.
Partizanai.
Pasipriešinimo judėjimas
30. Anušauskas, Arvydas (1963–). Aš esu
Vanagas / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – 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 meti21

nėms (1918–2018). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Dominicus Lituanus, 2018.
Istorikas Arvydas Anušauskas teigia, kad šioje knygoje bandoma pažvelgti į vieno žmogaus
istoriją. „Aš esu Vanagas“ kviečia skaitytojus pažvelgti į skausmingiausią Lietuvos istorijos epizodą
iš naujo ir įvertinti dėl Lietuvos nepriklausomybės
žuvusius didvyrius.
Visuomeninis gyvenimas
31. Lebovitz, David (1958–) (Lebovicas,
Davidas). Apartamentas : džiaugsmai ir vargai kuriant savo namus Paryžiuje / skaitovas Algimantas
Butvilas. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2018.
Knygoje „Apartamentas“ Davidas Lebovicas
šmaikščiai supažindina su gyvybinga ir savita
prancūziška kultūra ir nerūpestingu požiūriu į gyvenimą. Pasakojimą paįvairina vienas kitas receptas, nes kalbėti apie Paryžių, nė žodžiu neužsimenant apie maistą, netaktiška. Juolab, kad net
avarinė tarnyba neatvažiavo išlaisvinti lifte įstrigusio Lebovico, nes… pietavo.
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GAMTOS MOKSLAI
32. Kolbert, Elizabeth (1961–) (Kolbert,
Elizabetė). Šeštasis išnykimas : ne vien gamtos istorija / skaitovė Eglė Čekuolytė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2018.
Knygoje „Šeštasis išnykimas: ne vien gamtos
istorija“ intelekto ir gamtos istorija sugula į nepaprastą pasakojimą apie masinį išnykimą, kuris prasideda tiesiog mūsų akyse. Viso pasaulio mokslininkai pastaruoju metu stebi šeštąjį išnykimą,
kuris, spėjama, sukels didžiausią žalą nuo tada,
kai asteroido smūgis nušlavė nuo žemės paviršiaus dinozaurus.
33. Wohlleben, Peter (1964–). Kaip gyvūnai jaučia ir supranta pasaulį : nuostabą keliančios įžvalgos / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Kitos knygos, 2018.
Remdamasis naujausiais moksliniais atradimais, vokiečių gamtininkas ieško gyvūnų ir žmonių analogijų ir kuria nepamirštamą pasakojimą.
Pagrindiniai jo herojai – prieraišumą demonstruojančios kiaulės, neištikimos šarkos ir slaptų kėslų
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turintys gaidžiai. Visos pasakojamos vaizdingos
istorijos – jo ilgametės patirties stebint gyvūnus
atspindys.
TAIKOMIEJI MOKSLAI.
MEDICINA. TECHNIKA
Medicina
34. Albisetti, Valerio (1950–) (Albisetis,
Valerijus). Kad būtume laimingi : psichoterapija visiems / skaitovė Eglė Čekuolytė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Katalikų pasaulio leidiniai, 2009.
Valerijus Albisetis paprastai ir patraukliai gilinasi į sudėtingą mūsų psichiką. Jis siūlo būdus
kaip sumažinti neurozę iki minimumo, atrasti save
bei tūkstančius priežasčių, dėl kurių verta būti laimingiems. O tai pasiekiama geriau pažįstant save.
35. Borstel, Johannes Hinrich von (1988–).
Tuk tuk, širdis : viskas apie svarbiausią mūsų organą / skaitovė Rūta Rainienė. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Briedis, 2018.

Vokiečių kardiologas Johannesas von
Borstelis šioje knygoje pagarbiai, šmaikščiai ir su
meile pasakoja apie vieną svarbiausių mūsų organų – širdį. Autorius dalijasi patarimais, kaip sveikai
maitinantis sustiprinti širdį bei paprastais būdais išvengti širdies ligų ir džiaugtis ilgu gyvenimu.
36. Repšys, Marius (1984–). Šokis su tamsa : [atvirai apie gyvenimo išbandymus ir kaip juos
įveikti] / Marius Repšys, Karolis Petryla ; skaitovas
Rokas Simanavičius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2018.
„Šokis su tamsa“ – aktoriaus Mariaus Repšio
ir verslo konsultanto Karolio Petrylos knyga, kurioje jie atvirai prabyla apie savo patirtį sergant depresija ir pataria kaip dorotis su šia liga tiek ja sergantiems, tiek jų artimiesiems.
37. Unikauskas, Alvydas (1956–). Klauskite
daktaro : ką turi žinoti kiekvienas žmogus, kad kuo
ilgiau išliktų sveikas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: BALTO, 2018.
Knygoje „Klauskite daktaro“ autorius aiškina,
kokią įtaką sveikatai daro mityba, judėjimas, svei-
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kas gyvenimo būdas. Pateikia žinių, kaip išvengti
lėtinių ligų ar pagerinti sveikatos būklę ir gyvenimo
kokybę jomis jau sergant.
Aviacija
38. Sviderskytė, Gražina (1973–). Lituanica.
Nematoma pusė / skaitovė Ragina Jokubauskaitė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Aukso žuvys, 2019.
Šioje knygoje pateikiama kol kas išsamiausiai ir kruopščiausiai išnagrinėta Lituanicos istorija. Septynerius metus atidaus darbo ir paieškų G.
Sviderskytė sudėjo į knygą „Lituanica. Nematoma
pusė“.
Namų ūkis
39. Kondo, Marie (1985–). Tvarkingų namų
stebuklas : japonų menas tvarkytis / skaitovė Nijolė
Lipeikaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2016.
Knygoje „Tvarkingų namų stebuklas: japonų
menas tvarkytis“ pateikiami detalūs ir aiškūs patarimai, kaip atskirti, kurie daiktai, esantys jūsų namuose, teikia džiaugsmą, o kurie ne. Svarstydami,
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ką pasilikti, klauskite savo širdies; svarstydami, ką
kur padėti, klauskite savo namų.
MENAS. FOTOGRAFIJA.
ŽAIDIMAI
Bendroji meno teorija
40. Kaip menas moko matyti / John Berger
kartu su Mike Dibb, Sven Blomberg, Chris Fox,
Richard Hollis ; skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Kitos knygos, 2019.
Ši meno kritiko knyga yra viena iš įtakingiausių knygų apie meną ir jo suvokimą. Pirmą kartą
išleista 1972 m. ji pakeitė požiūrį į tapybą ir meno
kritiką. Šiandien šis meno teorijos veikalas jau tapęs moderniosios literatūros klasika. Retas išdrįsta leistis į menotyrą, neturėdamas po ranka šio
veikalo.
Meninės veikos rūšys.
Meno veikėjai
41. Abramović, Marina (1946–). Eiti kiaurai sienas : [atsiminimų knyga] / skaitovė Monika
Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2019. – 1
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garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Kitos knygos, 2018.
Partizanų duktė M. Abramović augo Tito laikų
Jugoslavijoje. M. Abramović smalsumas, bendravimo troškulys ir balkaniškas humoro jausmas įsikūnijo menininkės kūryboje ir gyvenime...
42. Isaacson, Walter (1952–). Leonardas da
Vinčis / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB,
2019. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: BALTO, 2018.
Leonardas – archetipinis renesanso žmogus,
kuriam jokia pažinimo sritis neliko neatversta knyga. Jo gyvenimas ir darbai nepaliaujamai žavėjo ir
žavi ateinančias kartas.
Gatvės istorija
43. Ambrulevičiūtė, Aelita. Prabilę namai =
Houses that talk : Žydų gatvės kasdienybė XIX–
XX a. (iki 1940 m.) / Aelita Ambrulevičiūtė, Gintė
Konstantinavičiūtė, Giedrė Polkaitė–Petkevičie
nė ; skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Aukso žuvys, 2018.
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Šis kultūrinis pažintinis gidas po Žydų gatvę –
tarsi surastas pradingęs archyvas. Jame atkuriamas XIX–XX a. gatvės vaizdas: išlikę ir neišlikę
pastatai, gyventojų vardai, jų veiklos barai ir kasdienio gyvenimo detalės.
GEOGRAFIJA.
BIOGRAFIJOS.
ISTORIJA
Kelionės ir atradimai
44. Gerulaitytė, Eglė. Amerika be dangoraižių : ciklo „Bastūnės liudijimai” 2–oji knyga / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Tyto alba, 2019.
„Amerika be dangoraižių“ – tai antrasis Eglės
Gerulaitytės pasakojimas apie keliones motociklu,
apie įspūdingas Šiaurės Amerikos ir Karibų šalių
vietoves, kurias pasiekti įmanoma tik keliaujant panašiai kaip autorė.
45. Kazlauskas, Albertas (1991–). Vilniaus
gatvės gyvos : atgal į periferiją / Albertas Kaz
lauskas ; skaitovas Justinas Gapšys. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina sa29

vanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Gatvės
gyvos, 2018.
Šįkart autorius kviečia susipažinti su Savanorių
prospekto pramone, blokiniais Karoliniškių kvartalais, žila Verkių senove, „kolonijine“ Pavilnio praeitimi, menkai pažįstamu kaimyniniu Lentvariu ir
dar daugybe kitų objektų, nepatenkančių į tradicinį
turistinį taką.
46. Kazlauskas, Albertas (1991–). Vilniaus
gatvės gyvos : gidas po miesto periferiją / skaitovas Justinas Gapšys. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Gatvės gyvos, 2017.
„Vilniaus gatvės gyvos. Gidas po miesto periferiją” kviečia susipažinti su įdomiausiais faktais ir
lankytinomis vietomis Naujininkuose, Lazdynuose,
Žirmūnuose, Paneriuose bei kitose nuo miesto
centro atitolusiose vietose. Šį leidinį sudaro 11
maršrutų su išsamiais objektų aprašymais, vertinga archyvine medžiaga.
47. Limantaitė, Lina. Umbrija : žalioji Italijos
širdis / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Aukso pieva, 2019.
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„Umbrija: žalioji Italijos širdis“ pasakoja apie
išskirtinį, viduramžių dvasią išsaugojusį Italijos regioną, kuriame įdomybių ir lankytinų vietų ras tiek
meno mylėtojai, tiek piligrimai, tiek gurmanai bei
itališkų vynų mėgėjai. Umbrija yra centrinės Italijos
regionas, kurio sostinė – įspūdingo grožio miestas
Perudža.
48. Monty, Paul. Vilniaus kelrodis : 1918–ųjų
miesto veidas / skaitovas Audrius Meška. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2018.
„Vilniaus kelrodis. 1918–ųjų miesto veidas“
pirmą kartą buvo išleista vokiškai Vilniuje, „Wilnaer
Zeitung“ laikraščio leidykloje 1918 m. Ši knyga
kviečia keliauti po miestą vietinio gyventojo žingsniu. Tokia miesto pažintis, skelbia P. Monty, – ypatinga meno forma, sudaranti kievienam keliautojui
galimybę pajusti kūrybinę laisvę.
49. Paltanavičius, Selemonas (1956–).
Vysla per Lenkiją : [leidinys apie 2017 metų LRT
televizijos projekto „Nacionalinė ekspedicija“ kelionę Lenkijoje] / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3. – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: K. : Terra publica, 2018.
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Knygoje „Vysla per Lenkiją“ – pristatoma
gamtininko, rašytojo Selemono Paltanavičiaus,
istorijos profesoriaus Alfredo Bumblausko, muzikologės, etnologės Zitos Kelmickaitės bei kitų žymių Lietuvos žmonių įspūdžiai keliaujant ilgiausia
Lenkijos upe Vysla ir ieškant Lietuvos pėdsakų
kaimyninėje šalyje.
50. Rosenbloom, Stephanie. Vienumos metas : keturi metų laikai, keturi miestai ir vienumos
džiaugsmai / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2018.
„Vienumos metas: keturi metų laikai, keturi
miestai ir vienumos džiaugsmai“ – tai išmintingas
ir aistringas pasakojimas apie malonumą keliauti
vienam. Laikas, praleistas su savimi, gali būti turiningas ir grąžinantis jėgas, ypač keliaujant.
51. Šmigelskas, Vidmantas (1971–).
10 000 kilometrų per Rusiją : nuo Maskvos iki
Vladivostoko / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Didakta, 2018.
Knygoje autorius aprašo savo ir dviejų bičiulių
kelionę. Septynias laiko juostas kertanti, Maskvą ir
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Vladivostoką jungianti Transsibiro magistralė keliautojams tapo proga pažinti didžiuosius Rusijos
miestus: Irkutską, Chabarovską, Vladivostoką, išvysti unikalų Baikalo ežerą, taip pat susipažinti su
vietiniais rusais, atrasti visiškai kitokį požiūrį, mąstymą bei tradicijas.
52. Vitkutė, Jolanta Ona (1964–). Meksika,
mano meile / skaitovė Rūta Rainienė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Naratyvas, 2018.
Ištekėjusi už meksikiečio, šios knygos autorė
trokšta pažinti mylimojo gimtinę ir drauge su juo
leidžiasi į kelionę po nepažintą Meksiką. Kelionės
įspūdžiai atskleis skaitytojams nepakartojamą
Meksikos veidą ir bus naudingi dar tik besiruošiantiems tyrinėti unikalų planetos kampelį.
53. Zykas, Aurelijus (1978–). Raudonas ir žalias Taivanas / skaitovas Rimantas Pranckūnas. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Aukso pieva, 2018.
„Raudonas ir žalias. Taivanas“ – tai knyga
apie pietų Kinijos žmonių jautrumą, unikalią gamtą, savitą gyvenimo būdą, istoriją ir kultūrą. Joje atsispindi ir didžiųjų Taivano miestų šurmulys, ir rami
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kaimietiško gyvenimo tėkmė, ir įspūdžiai iš istorinių vietovių. Knygos pasakojimą papildo gausybė
lyrinių intarpų – kinų filosofo Džuangdzi mintys.
Biografijos
54. Daujotytė–Pakerienė, Viktorija (1945–).
Viktorija Daujotytė. Klausimai ; Janina Degutytė.
Atsakymai / skaitovė Monika Baranauskaitė–Gra
jauskienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: REGNUM fondas, 1996.
Daujotytės knyga, parašyta netradicine klausimų–atsakymų forma, atidengia nelengvo likimo
poetės Janinos Degutytės gyvenimo, kūrybos
skraistę, išryškina poetės prigimties unikalumą.
55. Lindgren, Astrid (1907–2002) (Lindgren,
Astrida). Karo dienoraščiai, 1939–1945 / skaitovė
Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Garnelis, 2018.
Antrojo pasaulinio karo pradžioje Astrida
Lindgren su šeima gyveno Stokholme. Jos to meto
dienoraščiai pateikia išskirtinį ir jautrų požiūrį į viską niokojantį karo konfliktą. Ji kalba apie kasdie34

nius karo padarinius, analizuoja pačią blogio prigimtį, prasiskverbia mintys apie jos santuokos ir
finansines problemas, išbandymus, tenkančius jai
kaip rašytojai ar motinai.
56. Lipskis, Stasys (1941–). Poeto ir kunigo drama : biografinė knyga apie rašytojo Vinco
Mykolaičio–Putino gyvenimą / skaitovas Vytautas
Širka. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Žuvėdra, 2018.
Knygoje „Poeto ir kunigo drama” vaizduojami
dramatiški Vinco Mykolaičio–Putino gyvenimo vingiai, jiems autentiškumo suteikia amžininkų paliudijimai, daugybė archyvinių dokumentų. Kūrėjo vidinį pasaulį padės atskleisti ir Putino dienoraščiai.
57. Obama, Michelle. Mano istorija / skaitovė
Ilma Paluckė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
M. Obama – viena žymiausių ir patraukliausių moterų, kurios prasmingas gyvenimas kupinas
reikšmingų pasiekimų. Pirmoji afroamerikietė tapusi pirmąją JAV ponia, Baltuosius rūmus pavertė
svetingiausia vieta per visą jų istoriją. M. Obama
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visada buvo šalia vyro, kol jis vadovavo Amerikai.
Net ir pačiomis sunkiausiomis akimirkomis.
58. Paolucci, Claudio (1974–) (Paolučis,
Klaudijus). Umberto Eco : tarp Tvarkos ir Nuotykio /
skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2019. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Tyto alba, 2019.
Knygoje autorius apžvelgia filosofinį, socialinį, intelektualinį Umberto Eco palikimą, atskleidžia
U. Eco kaip jautrų, lankstų, į dialogą ir diskusijas
linkusį žmogų. Knygoje atsiskleidžia įspūdinga ir
subtili Umberto Eco asmenybė, jo požiūris į gyvenimą, mokslą ir darbą.
Istorija
Civilizacijos istorija
59. Harari, Yuval N. (1976–) (Harari, Yuvalis
Noah). 21 pamoka XXI amžiui / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Kitos knygos, 2019.
Knygoje „21 pamoka XXI amžiui“ atskleidžiami politiniai, socialiniai ir technologiniai procesai,
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vykstantys pasaulyje ir jį keičiantys. Be to, autorius kelia ir egzistencinius klausimus – kalba apie
Dievą, aiškinasi, su kokias iššūkiais susiduria dabar gyvenanti žmonija.
Visuotinė istorija
60. Balkelis, Tomas (1970–). Lemtingi metai :
Lietuva 1914–1923 m. : karas, revoliucija ir tautos
gimimas / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2019.
„Lemtingi metai“ išsamiai atskleidžia, kaip
kūrėsi nepriklausoma Lietuvos valstybė ir jos visuomenė nuo Pirmojo pasaulinio karo pradžios iki
1923 m. Pirmasis pasaulinis karas ir po jo vykę
audringi konfliktai buvo vieni iš svarbiausių veiksnių, formavusių moderniąją lietuvių bei kaimyninių
tautų tapatybę ir nepriklausomą valstybingumą.
61. Bumblauskas, Alfredas (1956–). Lietuvos
istorija kiekvienam / Alfredas Bumblauskas, Alfon
sas Eidintas, Antanas Kulakauskas, Mindaugas
Tamošaitis : 100 Atkurtai Lietuvai ; [sudarytojas ir
dalykinis redaktorius Alfonsas Eidintas] ; skaitovė
Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2019. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Atkurtai Lietuvai 100. – Tir. 14
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egz. – Įgarsinta iš: V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2018.
Pasiremdami gausiais šaltiniais, visų kartų istorikų tyrinėjimais bei išvadomis autoriai užsibrėžė
parengti lengvai skaitomą, trumpą Lietuvos valstybės istoriją, skirtą platiesiems skaitytojų sluoksniams, kurie kryptingai ir ne vieną dieną jau domėjosi savo valstybės istorija.
62. Greimas, Algirdas Julius (1917–1992).
Lietuva Pabaltijy : istorijos ir kultūros bruožai /
Algirdas Julius Greimas, Saulius Žukas ; skaitovė Renata Bernotienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš:V.: Baltos lankos, 1993.
Puiki mokomoji medžiaga besidomintiems
Lietuvos istorija. Knygoje išsamiai aprašomi laikotarpiai nuo priešistorinės iki pokario Lietuvos.
63. Įsivaizduoti Lietuvą : 100 metų, 100 vizijų,
1918–2018 / [sudarytojai Norbertas Černiauskas,
Marija Drėmaitė, Tomas Vaiseta] ; skaitovas
Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Baltos lankos, 2018.
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Minint atkurtos Lietuvos valstybės 100–etį,
Marija Drėmaitė, Norbertas Černiauskas ir Tomas
Vaiseta parengė išskirtinį leidinį – „Įsivaizduoti
Lietuvą. 100 metų, 100 vizijų. 1918–2018“. Čia rasite įdomių ir netikėtų skirtingų laikmečių vizijų, kuriomis gyveno ir tikėjo lietuviai.
64. Pasakojimai apie Vilnių ir vilniečius /
sudarytoja Zita Medišauskienė. – V.: LAB, 2019.
Kn. 1 / skaitovas Rimantas Pranckūnas. –
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Lietuvos istorijos institutas, 2018.
Pasakojimas perkelia skaitytoją į aštuonioliktą šimtmetį, į privačią miestiečių erdvę – gyvenamuosius namus, pristatomos vilniečių pramogos
mieste ir užmiestyje, dažni vieši renginiai, margas
nuolat šurmuliuojančios gatvės paveikslas, nenuilstanti prekyba ir mugės ir daugybė kitų unikalių
miesto kasdienybės detalių.
65. Pocevičius, Darius (1968–). Istoriniai
Vilniaus reliktai, 1944–1990. – V.: LAB, 2019.
D. 1 / skaitovas Rimantas Pranckūnas. –
2019. – 3 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Kitos knygos, 2018.
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Knygoje autorius siekia iš naujo pažvelgti į
sovietmečio kasdienybę Gedimino mieste ir pažadinti skaitytojų smalsumą patiems tyrinėti miestą.
Po Antrojo pasaulinio karo nuskurdusi ir ištuštėjusi
sostinė sovietiniais metais išaugo bene penkis kartus ir šiandien joje gyvena virš pusės milijono gyventojų. Šis augimo, vystymosi ir plėtros procesas
į miesto audinį įrėžė savo ženklus ir simbolius…
66. Rudaševskis, Icchokas (1927–1943).
Vilniaus geto dienoraštis / [vertimas, sudarymas, įvadas: Mindaugas Kvietkauskas]; skaitovas Justinas Gapšys. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, 2018.
Icchoko Rudaševskio (1927–1943) užrašai –
pasaulyje gerai žinomas ir svarbus Holokausto
istorijos šaltinis, kuris fiksuoja ne tik privatų gyvenimą, bet ir visos žydų bendruomenės kovą už
išlikimą. Dienoraštyje pasakojama apie gete atsikūrusią realinę gimnaziją, geto teatrą, išlikti bandančios bendruomenės susiskaldymą, atsirandančias vidines geto kastas.
67. Snyder, Timothy (1969–) (Snaideris,
Timotis). Juodžemis : Holokaustas kaip istorija ir
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perspėjimas / skaitovas Rimantas Pranckūnas. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: K. : Jotema, 2019.
Istorikas, Jeilio universiteto profesorius
Timothy Snyder nemažai dėmesio skiria Europos
istorijai. Holokaustas išsiskiria kaip nesuvokiamo
žiaurumo tragedija ir vis dar kelianti pavojų žmonijos ateičiai. Autorius savo knygoje primena, kad
ši masinė žmogžudystė yra arčiau mūsų, nei gali
atrodyti, ir kur kas geriau suvokiama, nei norėtųsi
pripažinti. Ir dėl to tik dar baugiau.
68. Šulcė, Sonata. Vilniaus istorijos : gidas
po XVIII a. miestą / skaitovė Jūratė Karazijaitė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2019.
Knygoje „Vilniaus istorijos“ pateikiama 15 istorijų, kurių kiekviena dėliojama apie konkrečią datą,
istorinę asmenybę ir pastatą. Kiekvienoje istorijoje
pasakojama apie vis kitą Vilniaus miestui svarbią
asmenybę. Istorijos sudėliotos chronologiškai ir
atskleidžia negirdėtus faktus apie Vilniaus miestą, pristato permainingą laikotarpį, kuris Vilniaus
miestui buvo labai svarbus.
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69. Vaičenonis, Jonas (1969–). Žygis į Vilnių /
skaitovas Paulius Mikšys. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir.
14 egz. – Įgarsinta iš: K. : Šviesa, 2007.

ATSKIRŲ ŠALIŲ
GROŽINĖ LITERATŪRA

Knygoje „Žygis į Vilnių“ – vaizdžiai atkuriamas
Vilniaus ir Vilniaus krašto sugrąžinimas Lietuvai.
Šis įvykis vainikavo ilgas atkurtosios Lietuvos
Respublikos kovas, skirtas valstybės sienų vientisumui saugoti. Leidinys skirtas jaunimui ir visiems,
kurie domisi Lietuvos istorija.

71. Griffin, Anne (1969–) (Grifin, Anė).
Kai viskas pasakyta : romanas / skaitovė Nijolė
Lipeikaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2019.

70. Venclova, Tomas (1937–). Lietuvos istorija visiems. – V.: LAB, 2019.
T. 1 / skaitovas Rimantas Pranckūnas. –
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: V.: R. Paknio leidykla, 2018.
„Lietuvos istorija visiems“ – tai vieno žinomiausių Lietuvos intelektualų, poeto, eseisto, Jeilio
universiteto profesoriaus Tomo Venclovos darbas.
Pirmasis tomas pasakoja istoriją nuo neandertaliečių ir kromanjoniečių laikų iki Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės padalijimų.
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Airių literatūra

„Kai viskas pasakyta“ – pasakojimas apie vieno žmgaus gyvenimą. Morisas Henigenas sėdi
vienas viešbučio bare ir apmąsto savo gyvenimą.
Jis prisimins penkis svarbiausius gyvenime sutiktus žmones ir kiekvienam iš jų skirs tostą – šis
nuskambės kaip išpažintis, prisipažinimas ir kvietimas susitaikyti.
72. Joyce, James (1882–1941) (Džoisas,
Džeimsas). Dubliniečiai : [apsakymai] / skaitovas
Rokas Simanavičius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Vaga, 2008.
Apsakymų rinkinys „Dubliniečiai“ – tai spalvinga XX amžiaus pradžios Airijos visuomenės
gyvenimo – politikos kultūros, religijos – mozaika,
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kurioje persipina realizmo estetika, subtilūs psichologiniai motyvai ir aštri žmogiškųjų ydų kritika.

venti taip, kaip liepia širdis, yra iš tikrųjų sukrečiantis ir pakeliantis dvasią…

73. Mangan, Christine (1982–). Naktis virš
Tanžero : romanas / skaitovė Monika Baranaus
kaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Baltos lankos, 2019.

75. Riley, Lucinda (1971–) (Raili, Liusinda).
Helenos paslaptis : romanas / skaitovė Regina
Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2018.

„Naktis virš Tanžero“ – trileris apie moteris,
draugystę, paslaptis ir Maroką. 1956 m. Liusė
Meison ir Alisa Šipli baigė Beningtono koledžą
Vermonte. Studijų metais merginos buvo neišskiriamos. Jas vienijo tai, kad abi buvo netekusios
tėvų. Po studijų jų keliai išsiskyrė. Vieną dieną
Liusė pasirodo ant Alisos ir jos vyro namų Tanžere,
Šiaurės Afrikoje, slenksčio...

„Helenos paslaptis“ – daugiasluoksnis romanas apie pirmąją meilę ir paslaptis. Helena turi paslaptį, kuri netrunka išaiškėti, kai atvykusi į senąją
„Pandoros“ vilą ji sutinka Aleksį. Tą, kurį kadaise
taip mylėjo…

74. O’Connor, Joseph (1963–) (O’Konoras,
Džozefas). Budinti šviesa : [romanas] / skaitovė
Rožė Valiulienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Mintis, 2013.
„Budinti šviesa“ – įtaigi, giliai jaudinanti meilės
istorija. Pasakojimas apie pasiaukojančią meilę,
apie išsiskyrimus ir susitaikymus, apie drąsą gy44

76. Riley, Lucinda (1971–) (Raili, Liusinda).
Mėnulio sesuo : Tigės istorija / skaitovė Regina
Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2019. – 2 garso diskai
MP3 fmt. – Ciklo „Septynios seserys” penktoji knyga. – Tir. 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2018.
Tigė pasitikėdama savo jausmais persikelia
į atokią Škotijos vietovę ir rūpinasi gyvūnais įsidarbinusi didžiuliame ir atkampiame dvare pas paslaptingą ir gana sudėtingo charakterio jo savininką. Kai senas čigonas pasakys, kad ji turi išskirtinį
šeštąjį jausmą, kuris grąžins ją namo į Granadą
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Ispanijoje, Tigės priimtas sprendimas neatšaukiamai pakeis jos ateitį...
77. Riley, Lucinda (1971–) (Raili, Liusinda).
Mergina iš Italijos : romanas / skaitovė Violeta
Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2019.
Romanas „Mergina iš Italijos“ pasakoja apie
aistringą, tačiau tragišką meilę. Pirmą kartą Rozana
Mediči ir Robertas Rosinis susitiko, kai jai buvo vos
vienuolika. Robertas – publikos mėgstamas ir moterų garbinamas operos solistas. Rozana – drovi
mergaitė, dalyvaujanti šeimos šventėje. Robertas
nieko nesitiki iš dainuoti šventėje susiruošusios
Rozanos. Tačiau jau pirmos iš jos lūpų išsiveržusios gaidos užburia tenorą…
Amerikiečių literatūra
78. Adams, Taylor. Be išeities : trileris / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
BALTO leidybos namai, 2018.
Koledžo studentę Derbę, skubančią pas
mamą, pūga įkalina Kolorado kalnų greitkelyje.
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Naktį jai teks praleisti poilsio stotelėje su keturiais
nepažįstamaisiais. Pro vieno iš stovinčių automobilių langą ji pamato narve užrakintą mergaitę.
Mobiliojo ryšio nėra, keliai užpustyti. Derbė privalo išgelbėti vaiką ir surasti išeitį, net jei atrodo, kad
išeities nėra.
79. Andrews, Virginia C. (1923–1986)
(Endrius, Virdžinija). Perlas ūkanose : romanas /
skaitovė Irena Mikelionienė. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: K. : Tyrai, 1998.
Likimas išplėšia Rubi iš įprasto gyvenimo įlankoje. Tėvo turtai neatneša laimės… Rubi vis dar
neatsistebi prabanga namų, kuriuose Naujajame
Orleane gyvena jos šeima, ir neatsidžiaugia meile
tėvo, kurio anksčiau nepažinojo. Bet tikroji laimė
tuose namuose taip pat nepagaunama, kaip ir pelkių ūkanos…
80. Asimov, Isaac (1920–1992) (Azimovas,
Aizekas). Plieno urvai : romanas / skaitovas
Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Varnas, 1994.
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Į Žemę atvyko taikos delegacija iš kitos planetos. Šie užsieniečiai vadinami kosmonautais. Tas
pats žmogiškumas gyvena didžiuliuose miestuose, pilkapiai, kurie kenčia nuo visiško perpylimo.
Kosminių tautų delegacijos atėjimas yra tai, ko reikia planetai, nutildančiai pernelyg didelį gyventojų
skaičių ir daugybę problemų.

Ponia Salė Džordan iš Honolulu nori parduoti savo brangiuosius perlus. Milijonierius ir finansininkas P. Dž. Madenas nusprendžia juos įsigyti.
Policininkas iš Havajų Čarlis Čanas pasiryžta juos
saugiau pristatyti į pirkėjo rančą. Kartu su juo keliauja jaunasis Bobas Idenas, juvelyro Aleksandro
Ideno sūnus. Ar jiems pavyks pristatyti perlus?

81. Bean, Danielle (Byn, Danielė). Mano
puodelis arbatos : katalikės mamos apmąstymai /
skaitovė Eglė Čekuolytė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Katalikų pasaulio leidiniai, 2007.

83. Bowen, Rhys (1941–.). Toskanos vaikas : romanas / skaitovė Ilma Paluckė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: BALTO, 2019.

Šioje knygoje autorė kalba apie vaikų ugdymą, su humoru vertindama kasdieniame gyvenime
pasitaikančius sunkumus bei nesėkmes, kurias
įveikti padeda tikėjimas, kad vaikai santuokoje yra
nuostabi dovana, Dievo palaima, o juos auginantiems tėvams tenka didžiulė atsakomybė už jiems
pavestas sielas.
82. Biggers, Earl Derr (1884–1933) (Biger
sas, Erlis Deris). Kiniška papūga : romanas /
skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2019. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Varnas, 1994.
48

Europą niokoja Antrasis pasaulinis karas,
Toskana vis dar priklauso nacistinei Vokietijai.
1944 m. virš jos antskrydį vykdančio Hugo Langlio
bombonešį numuša priešininkų raketa. Parašiutu
nusileidęs ant Italijos žemės, jis laikiną prieglobstį randa apleistame vienuolyne. Čia Hugo sutinka
Sofiją Bartoli – ji padės jam atgauti jėgas ir tarp jų
suliepsnos karšta meilė. Tačiau ją staiga nutrauks
skaudi išdavystė…
84. Bowles, Paul (1910–1999) (Baulzas,
Polas). Voro namai : [romanas] / skaitovė Violeta
Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos
lankos, 2011.
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„Voro namuose” autorius autentiškai vaizduoja, kaip jaučiasi svetimas žmogus musulmonų
mieste, nagrinėja kultūrų skirtumus, kurie beveik
neįveikiami. Šis sodriai ir išraiškingai parašytas
romanas, ko gera, yra subtiliai gražiausias Baulzo
kūrinys.
85. Brown, Sandra (1948–) (Braun, Sandra).
Pyktis : romanas / skaitovė Rožė Valiulienė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2018.
Kera Beili yra televizijos žurnalistė. Ji planuoja
interviu su legendiniu majoru Traperiu, kuris prieš
dvidešimt penkerius metus tapo didvyriu, gelbėdamas žmones po sprogimo „Pegaso“ viešbutyje
Dalase. Majoras buvo kviečiamas į įvairius renginius, žurnalistai varžydavosi dėl jo interviu. Tačiau
prieš trejetą metų jis užsisklendė nuo bet kokio
viešumo ir dingo iš akiračio…
86. Carter, Chris (1965–). Krucifiksas : detektyvinis romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: K. : Jotema, 2019.
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Rašytojo, studijavusio nusikalstamo elgesio
psichologiją, debiutinis romanas „Krucifiksas“ pradeda knygų seriją apie detektyvą Robertą Hanterį.
Pirmoji detektyvo byla pranoksta net lakiausią
vaizduotę. Ar gali būti, kad mirties bausme buvo
nubaustas ne tas žmogus? Kiek aukų prireiks,
kol galiausiai bus pagautas merginas kankinantis
psichopatas.
87. Chamberlain, Diane (1950–). Įlanka vidurnaktį : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2019.
„Įlanka vidurnaktį“ pasakoja apie vieną naktį,
kuri pakeitė žmonių gyvenimus ir neleido nurimti daugybę metų. Julijai Bauer jos šeimos namas
buvo laisvės ir palaimos kupina vieta. Iki tol, kol
buvo nužudyta jos septyniolikmetė sesuo Izabelė.
Net praėjus daugeliui metų, Julijos atsiminimuose
ta naktis ir sesers mirtis iki šiol trukdo jai gyventi...
88. Chamberlain, Diane (1950–). Pamiršti gyvenimai : [romanas] / skaitovė Jūratė Doveikienė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
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Romanas „Pamiršti gyvenimai“ pasakoja apie
XX a. septintajame dešimtmetyje Šiaurės Karolinos
valstijoje vykdytą priverstinės sterilizacijos programą ir dviejų moterų susipynusius likimus. Šiame
kūrinyje autorė pasakoja tikrais įvykiais paremtą
istoriją.
89. Clark, Mary Higgins (1927–) (Klark,
Merė Higins). Dar pasimatysim : romanas / skaitovė Renata Bernotienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir.
24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
Romanas „Dar pasimatysim“ pasakoja apie
televizijos naujienų reporterę, kuriai tenka aiškintis ne tik paslaptingas tėvo žūties aplinkybes, bet
ir susidurti su savo antrininke, kuri jau nebegyva.
Kai reporterė Megan Kolins pamato į baltą audeklą
įvyniotą negyvą moterį, ji pasijunta taip, lyg žiūrėtų
į veidrodį…
90. Clark, Mary Higgins (1927–) (Klark,
Merė Higins). Miegančioji gražuolė : romanas /
Mary Higgins Clark ir Alafair Burke; skaitovas
Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2018.
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Žmogžudyste apkaltinta Keisė nori įrodyti pasauliui, kad buvo neteisingai įkalinta. Atlikusi bausmę ji siekia apginti save, todėl griebiasi šiaudo –
kreipiasi į televizijos laidą, kurios komanda peržiūri
bylas iš naujo.
91. Clark, Mary Higgins (1927–) (Klark,
Merė Higins). Vienui viena : romanas / skaitovė
Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2019.
Selija Kilbraid tikisi pasislėpti ir išvengti dėmesio skaitydama paskaitas naujame kruiziniame laive „Karalienė Šarlotė“. Čia ji susipažįsta su
aštuoniasdešimt šešerių metų Emilija Heivud. Ji
yra neįkainojamo smaragdinio vėrinio savininkė.
Netrukus Emilija randama negyva, o vėrinio – nė
kvapo. Ar jį pavogė moters asistentė? O gal tai
advokatas ir jo žmona?.. Įtariamųjų sąrašas ilgas
ir jų tik daugėja.
92. Cleeton, Chanel (Klyton, Šanel). Kitais
metais Havanoje : romanas / skaitovė Jūratė
Karazijaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos,
2019.
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„Kitais metais Havanoje“ – tai istorinė drama
ir sielos kelionė namo. Po mylimos senelės mirties kubietiškų šaknų turinti amerikietė keliauja į
Havaną. Čia ji ne tik randa savo tikrąją tapatybę,
bet ir sužino šeimos paslaptį, kuri buvo slepiama
nuo pat revoliucijos laikų…
93. Clinton, Bill (1946–) (Klintonas, Bilas).
Prezidentas dingo : trileris / Bill Clinton ir James
Patterson ; skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2019.
Amerikos padangę užtemdė pražūtingo teroristinio išpuolio šešėlis. Išdavyste įtariamas net
ir pats JAV prezidentas. O kai prezidentas netikėtai dingsta, baimė ir netikrumas sukausto visą
šalį... Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas
Bilas Klintonas ir daugybės bestselerių autorius
Jamesas Pattersonas sujungė savo unikalius talentus ir sukūrė kaip reta tikrovišką bei kvapą
gniaužiantį trilerį.
94. Coben, Harlan (1962–) (Kobenas, Har
lanas). Nepaleisk : [romanas] / skaitovas Rokas
Simanavičius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema,
2018.
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Prieš penkiolika metų Naujajame Džersyje
ant bėgių rasti du negyvi paaugliai – vaikinas ir
mergina. Daugelis galvojo, jog tai tiesiog tragiška
savižudybė. Tačiau žuvusio vaikino brolis Napas
tuo niekada netikėjo…
95. Cusk, Rachel (1967–). Arlingtono parkas : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Svajonių knygos, 2008.
Arlingtono parke lyja lietus. Paprasto angliško
priemiesčio gyventojos moterys, išleidusios vyrus
į darbą, pasineria į kasdienę rutiną: veža vaikus
į mokyklą, susitinka išgerti kavos, tvarko namus,
važiuoja apsipirkti, ruošia vakarienę. Visos jos savotiškai nelaimingos, vienišos, sutrikusios – ieško
gyvenimo prasmės ir trokšta patirti pilnatvę.
96. Darznik, Jasmin (1973–). Įkalintos
paukštės giesmė : [romanas] / skaitovė Jūratė
Karazijaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: BALTO, 2019.
Biografinis romanas „Įkalintos paukštės giesmė“ pasakoja apie Irano poetę Forugh Farrokhzad.
Visą savo vaikystę ji girdėjo, kad persų dukterys
turi būti tylios ir kuklios. Ji plepėdavo su seserimi
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tarp kvepiančių rožių sode, leisdavo laiką ant stogo su trimis broliais, rašydavo eilėraščius... 1950
metų vasarą jos aistra poezijai tapo nebevaldoma,
tačiau nusistovėjusios Irano tradicijos negalėjo to
leisti.

99. Emerson, Ralph Waldo (1803–1882)
(Emersonas, Ralfas Voldas). Poetas / skaitovas
Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Vyturys, 2000.

97. Deveraux, Jude (1947–) (Devero, Džudi).
Kaip nori : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: K. : Jotema, 2019.

Kiekvienam reikia tiesos ir kiekvienas trokšta,
kad ji būtų išreikšta. Meilėje, mene, kasdienybėje, politikoje, darbe, pramogose mokomės išsakyti
skausmingas savo paslaptis. Žmogus tėra pusė
savęs, kita jo dalis – mokėjimas atsiskleisti.

Amerikiečių rašytojos Jude Deveraux romanas „Kaip nori“ nukels į atokų vasarnamį, kur susikirs trijų moterų likimai – rodos, tokie skirtingi, bet
kartu stebėtinai panašūs.
98. Ellis, Bret Easton (1964–). Amerikos
psichopatas : romanas / skaitovas Audrius Čai
kauskas. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2019.
Pagrindinis romano veikėjas 26–erių Patrikas
Beitmanas turi viską. Jis puikuojasi tobula išvaizda,
jaunyste ir žavesiu, dirba Volstryte... Tačiau Patrikui
to nepakanka. Jo naktinis gyvenimas – kraugeriškų ir šaltakraujiškų žmogžudysčių serija...
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100. Finn, A.J. (1979–). Moteris lange : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2018.
„Moteris lange” – nepaprasta istorija apie meilę, netektis ir beprotybę. Ana Foks dar visai neseniai buvo sėkmingai dirbanti vaikų psichoterapeutė, turėjo šeimą, tačiau dabar ji viena. Kartais ją
aplanko vyras su dukra ir ji veltui prašo juos sugrįžti. Visgi Ana tiki, kad jos gyvenimas pagerės.
101. Fitzgerald, Francis Scott (1896–
1940) (Ficdžeraldas, Fransis Skotas). Keista
Bendžamino Batono istorija : ir kiti apsakymai /
skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB,
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2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis,
2018.
Visi šio rinkinio apsakymai – labai keistos
svaiginančiu džiazo ritmu skambančios istorijos.
Apie meilę ir nusivylimą, sėkmę ir grožį…
102. Fox, Victoria (1983–). Nutilęs fontanas :
[romanas] / skaitovė Laura Ivoškienė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
Baimindamasi galimų kaltinimų dėl įvykusios
tragedijos Lusi Viteiker pabėga iš Londono ir įsikuria Barbarosos pilyje Toskanoje. Nerimą dėl ateities netrukus nustelbia smalsumas, kodėl pilies
šeimininkė Vivjena niekada jai nepasirodo, o žinutes atsiunčia per savo tarnus? Keisti įvykiai pilyje
sustiprina merginos ryžtą išsiaiškinti šios vietos ir
paslaptingos šeimininkės praeitį.
103. Gaillarrd, Frye. Michailo Gorbačiovo
slapti dienoraščiai : pasakojimas apie dogmą, likimą ir teroristą, kuris galėjo pakeisti istorijos eigą /
skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2019. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Pozicija, 1992.
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104. Gardner, Erle Stanley (1889–1970)
(Gardneris, Erlis Stenlis). Nuostabioji apgavikė : romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: Vilnius: Onė, 2002.
Kažkas šantažuoja vaikiną, sunkiai sužeistą
autoavarijoje. Vaikino sesuo siekdama apsaugoti
jį, nori susitikti su šantažuotoju. Deja, pavėluoja.
Šantažuotojas nušautas jos brolio ginklu, todėl
žmogžudyste policija įtaria ją. Mergina kreipiasi
pagalbos į sumanųjį advokatą Perį Meisoną…
105. Gardner, Lisa (1971–). Trečioji auka :
detektyvinis romanas / skaitovė Eglė Čekuolytė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: K. : Jotema, 2019.
Beikersvilio miestelio idilę sudrumstė kai kas
grėsmingo ir gąsdinančio. Miestelio gyventojai reikalauja teisingumo. Tačiau nors berniukas ir prisipažino įvykdęs baisų nusikaltimą, įkalčiai rodo,
kad jis gali būti nekaltas. Pareigūnė Reinė Koner
pasiryžta žūtbūt rasti tikrąjį žudiką.
106. Gyasi, Yaa (1989–). Auksinės šaknys :
romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB,
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2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2018.

MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2019.

Romanas „Auksinės šaknys“ pasakoja dviejų
seserų skirtingas gyvenimo istorijas. Efija ir Esė –
netikros seserys, gimusios skirtinguose Ganos
kaimeliuose XVIII amžiuje. Efija ištekinama už pasiturinčio anglo ir gyvena ištaigingoje Keip Kosto
pilyje, o jos sesuo Esė įkalinama tos pačios pilies
požemiuose, o vėliau parduodama kartu su tūkstančiais kitų vergų Aukso pakrantėje.

Roberta Dž. (Erdžė) Koul atsisakiusi karjeros
perspektyvų, iš Bostono persikelia į mažą miestelį ir įkuria savo kliniką. Graži pažintis su Deividu
Markusu ir jo dukra Sara pažadina ilgai puoselėtą viltį sukurti šeimą, tačiau netrukus Erdžei tenka
spręsti sunkią dilemą...

107. Goldreich, Gloria. Mano tėvas Šagalas :
romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB,
2019. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2018.
„Mano tėvas Šagalas“ – pasakojimas apie
tėvą ir dukrą, sudėtingus ir įtemptus jų santykius,
balansuojančius tarp meilės ir neapykantos. Šis
istorinis romanas – užburianti ekskursija po bohemišką ir menu alsuojantį Paryžių, o taip pat –
Europos žydų likimo liudijimas XX a. vidurio įvykių
verpetuose.
108. Gordon, Noah (1926–) (Gordonas,
Noa). Savi keliai : romanas / skaitovas Rokas
Simanavičius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
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109. Gordon, Noah (1926–) (Gordonas,
Noa). Šamanas : romanas / skaitovas Rokas
Simanavičius. – V.: LAB, 2019. – 2 garso diskai
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: Vilnius: Alma
littera, 2018.
Istorija knygoje „Šamanas“ sukasi apie legendinio Robo Koulo proproprovaikaitį. Metai iš metų
nuo pat XI amžiaus Robo vardą, o dažnai ir mediko profesiją paveldintys šeimos sūnūs išsiskiria
kaip talentingi gydytojai. Tiesa, kai kurie iš jų paveldi ir protėvių turėtą stiprią nuojautą.
110. Hannah, Kristin (1960–). Sugrįžimas į
Aliaską : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2018.
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Naujausioje Kristin Hannah knygoje „Sugrį
žimas į Aliaską“ pasakojama apie šeimą, kuri laukinėje Aliaskoje ieško naujos gyvenimo pradžios
galimybių, tačiau greitai supranta, kad atšiauri
aplinka yra mažiau grėsminga nei nenuspėjama
žmogiška prigimtis.
111. Hemingway, Ernest (1899–1961) (He
mingvėjus, Ernestas). Pavojinga vasara : dokumentinė apysaka / skaitovas Rokas Simanavičius. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Gamta : 1993.
Ernestas Hemingvėjus – amerikiečių rašytojas, „prarastosios kartos“ atstovas, Nobelio literatūros premijos laureatas (1954). Dokumentinė apysaka „Pavojinga vasara“ – tai knyga apie kelionę į
Ispaniją.
112. Hendricks, Greer. Kita moteris : [romanas] / Greer Hendricks, Sarah Pekkanen ; skaitovė
Laura Ivoškienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
Dramatiškas ir šokiruojantis dviejų amerikiečių rašytojų romanas „Kita moteris“ iš pirmo žvilgsnio žada įprastą meilės trikampį, pavydą, perse62

kiojimą ir nusivylimą. Tačiau iš tiesų istorija kur kas
labiau intriguojanti – ji laikys skaitytoją nežinioje iki
romano pabaigos.
113. Henry, O. (1862–1910) (Henris, O.).
Sukčių novelės / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: K. : Oškinis, 1996.
Aukso ieškotojai ir sukčiai, kaubojai, aktoriai
ir meilės besiilginčios moterys – tokie pagrindiniai
šių romantiškumu, sentimentalumu, švelniu humoru ir netikėtomis atomazgomis perpintų istorijų
personažai, kurių autorius – amerikiečių rašytojas O. Henris – kritikos ne veltui vadinamas Čarliu
Čaplinu literatūroje.
114. Holleman, Emily. Skęstantis karalius : romanas / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis,
2018.
Istorinis romanas „Skęstantis karalius“ – knygos „Kleopatros šešėliai“ tęsinys. Kova dėl galios šalyje tęsiasi. Kas taps tėvo įpėdiniu – valdingoji Kleopatra ar nuo mažens tėvo užguitas
Ptolemajas? Šią įtraukiančią istoriją apie kovą dėl
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Senovės Egipto karaliaus sosto galima skaityti
kaip atskirą kūrinį.

taką, kai vyras numirs. Tačiau kol kas jos vyras
gyvas, gana jaunas ir sveikas…

115. Howey, Hugh (1975–) (Haui, Hju).
Smėlis / skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2019.

117. Kennedy, Douglas (1955–) (Kenedis,
Daglas). Besivejant laimę : romanas / skaitovė
Ilma Paluckė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.

Romanas „Smėlis“ nukels į postapokaliptinį
pasaulį, kuriame išgyventi ir kovoti už save vis sunkiau. Naujasis pasaulis buvo sukurtas ant judančių smėlio kopų. Tai kaukiančių vėjų ir pragariško
smėlio žemė, kurioje keturi vienos šeimos vaikai
jaučiasi pasimetę ir išsibarstę...
116. Irving, John (1942–) (Irvingas, Džo
nas). Ketvirtoji ranka : romanas / skaitovas
Justinas Rekus. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2009.
Niujorko televizijos žurnalistui nutinka nelaimė: liūtas suėda kairę jo plaštaką; tai mato milijonai žiūrovų. Bostone garsus chirurgas laukia, kada
galės pirmą kartą Jungtinėse Valstijose persodinti
plaštaką. Viskonsine gyvenanti moteris nori vienarankiui reporteriui padovanoti kairę savo vyro plaš64

1945 metai, Manhatanas. Karas baigėsi,
Eriko Smito vakarėlis įsisiūbuoja – visi jo draugai iš
Grinvičo rajono yra čia. Yra ir jo sesuo Sara – jauna rašytoja. Ji gavo trokštamą darbą žurnale „Life“
ir mielai atvyksta pasilinksminti į brolio organizuojamą vakarėlį…
118. King, Stephen (1947–) (Kingas, Sti
venas). Budėjimas baigtas : [romanas] / skaitovas
Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma liiera, 2018.
Romanas „Budėjimas baigtas“ užbaigia detektyvo Bilo Hodžeso trilogiją, kurios pirmosios dalys „Ponas Mersedesas“ ir „Radybos“ tapo pasauliniais bestseleriais. Įdomūs ir įtaigūs veikėjai bei
stulbinanti ir kraują stingdanti istorija gali būti skai65

toma ir atskirai, ir kaip trilogijos apie „Mersedeso
žudiką“ pabaiga.
119. King, Stephen (1947–) (Kingas, Stive
nas). Radybos : [romanas] / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
Romanas „Radybos” yra nuostabus, kraują
stingdančios įtampos kūrinys, atskleidžiantis autoriaus įsitikinimą, kad ir literatūra formuoja žmogaus
požiūrį į gyvenimą – gerą, blogą, amžiną.
120. Krueger, William Kent (1950–). Kas
dienė malonė : romanas / skaitovė Rūta Rainienė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2019.
JAV rašytojas William Kent Krueger sukūrė istoriją apie pyktį, mirtį ir nesuvokiamą Dievo planą
„Kasdienė malonė“. Trylikamečiui Frenkui Dramui
tą vasarą tenka išgyventi daugybę mirties pavidalų. Nelaimingas atsitikimas, gamta, savižudybė,
žmogžudystė…
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121. Leon, Donna (1942–). Kilmingųjų spindesys / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Charibdė, 2011.
Knyga „Kilmingųjų spindesys” pasakoja apie
vokietį chirurgą, kuris įsigyja nedideliame Italijos
kaimelyje sodybą, ruošiasi įsikurti. Visus darbus
nutraukia kraupus radinys – žmogaus palaikai.
Vietiniams pareigūnams nepavyksta rasti jokių nusikaltimo įkalčių, tik žiedą su kilmingos Lorenconių
giminės herbu.
122. Lonsdale, Kerry. Kas liko nutylėta :
romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
Knyga „Kas liko nutylėta“ – istorija apie netektį, skausmingas tiesos paieškas ir išsilaisvinimą.
Net tada, kai atrodo viskas prarasta, yra galimybė
pradėti viską iš naujo.
123. Miller, Madeline (1978–) (Miler, Ma
delina). Kirkė : romanas / skaitovė Violeta
Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: „Baltų
lankų“ leidyba, 2019.
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Saulės dievo Helijo rūmuose gimė duktė. Bet
ji neturi nei tėvo galių, nei savo motinos Perseidės
žavesio. Ją labiau traukia žmonių pasaulis.
Bendraudama su mirtingaisiais ji pamilsta vieną iš
jų, o tuomet ji atranda savyje nepaprastą gebėjimą
burti ir raganauti.
124. Miranda, Megan. Tobula nepažįstamoji : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Kitos knygos, 2018.
Romanas „Tobula nepažįstamoji“ – apie žurnalistę Lėją, kuri ryžtasi rasti savo dingusią draugę. Susitikimas su sena drauge Ema Lėjai suteikia
progą kartu su ja pradėti viską iš naujo. Ema įtikina
Lėją drauge vykti į kaimišką vietovę Pensilvanijoje,
kur yra laisvų vietų mokytojams ir niekas nieko nežino apie Lėjos praeitį. Taip pat ir Emos…
125. Pataki, Allison (1984–). Imperatorienė
Sisi : romanas / skaitovė Rūta Rainienė. – V.: LAB,
2019. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
Istorinis romanas „Imperatorienė Sisi“ – tai pasakojimas apie mažai žinomą Austrijos–Vengrijos
imperatorienę Elžbietą. Ištekėjusi už Austrijos im68

peratoriaus Prano Juozapo I, Elžbieta – geriau žinoma kaip Sisi – užkariavo žmonių širdis kaip jų
pasakų karalienė. Tačiau už blizgios ir akinančios
išorės slėpėsi kur kas gilesnė Elžbietos asmenybė.
126. Patchett, Ann (1963–). Nuostaba : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2018.
Daktarė Marina Sing pradeda neįtikėtiną kelionę į Amazonę. Keliauja turėdama du tikslus –
išsiaiškinti, kas nutiko jos kolegai, mirusiam prieš
keletą savaičių ir sužinoti, kokią pažangą padarė jos buvusi dėstytoja vaistų nuo nevaisingumo
paieškose. Būtent tokiu tikslu išvykęs į džiungles
anksčiau dingo jos kolega…
127. Pessl, Marisha (1977–) (Pesl, Mariša).
Naktinis filmas : romanas / skaitovė Nijolė
Lipeikaitė. – V.: LAB, 2019. – 2 garso diskai MP3
fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2018.
Niūrią spalio naktį dvidešimt dvejų Ešlė
Kordova randama negyva apleistame sandėlyje
Žemutiniame Manhatane. Nors sakoma, kad tai
savižudybė, Skotas Makgratas žino, kad už visko
slypi jos tėvas, siaubo filmų režisierius, kurį gaubia
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paslaptis. Jis neduoda interviu, su juo dirbę aktoriai atkakliai tyli. Makgratas pasineria į kraupų, tačiau hipnotizuojantį Kordovos pasaulį…

rytą pro duris įžengia sielvartaujantis ir iš pusiausvyros išmuštas vyras – pradėjęs šaudyti, jis paima
Centro lankytojas ir darbuotojus įkaitais…

128. Picoult, Jodi (1966–) (Pikou, Džoudi).
Nykstantys pavidalai : romanas / skaitovė Ingrida
Čaplikaitė. – V.: LAB, 2019. – 2 garso diskai MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 24 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2008.

130. Pynchon, Thomas (1937–). Skelbiamas
numeris 49 : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2005.

Delija Hopkins gyvena ramiai ir laimingai. Ji
turi dukterį, gražuolį sužadėtinį ir pėdsekę kalę,
kurios padedama ieško dingusių žmonių. Tačiau
vieną dieną į jos namų duris pasibeldžia policininkas ir atskleidžia paslaptį, kuri apverčia aukštyn
kojomis jos įprastą gyvenimą. Deliją staiga užgriūva praeities įvykiai, apie kuriuos ji nieko nežinojo…

Romanas „Skelbiamas numeris 49“ – vienas
iš garsiausių XX a. postmodernistinės literatūros
kūrinių, kritikų vadinamas metafiziniu detektyvu ar
intelektiniu trileriu.

129. Picoult, Jodi (1966–) (Pikou, Džoudi).
Šviesos blyksnis : romanas / skaitovė Jūratė
Karazijaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2019.
Šilta rudens diena moterų reprodukcinės
sveikatos klinikoje prasideda įprastai. Paslaugus
ir draugiškas kolektyvas siūlo pagalbą kiekvienai
duris pravėrusiai merginai ar moteriai. Tačiau tą
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131. Proulx, Annie (1935–) (Prū, Edna Enė).
Kuprotas kalnas : apysaka / skaitovas Rokas
Simanavičius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: K. : Obuolys,
2006.
Tai kvapą gniaužianti dviejų kaubojų istorija,
kurios veiksmas rutuliojasi Vajominge, įstabaus
laukinio grožio gamtos fone. Tai pasakojimas apie
dviejų atžarių ir niekam nereikalingų kaimo berniūkščių draugystę, kuri tęsėsi daugiau nei dvidešimt metų. Draugystę, kuri pamažu virto didžiausia
jų paslaptimi ir brangenybe.
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132. Richman, Alyson (1972–) (Ričman,
Alison). Prarasta žmona : romanas / skaitovė
Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto
alba, 2019.
„Prarasta žmona“ – tai likimo išskirtų dviejų
mylinčių žmonių meilės ir išlikimo istorija. Jozefas
Konas – Niujorke gyvenantis ir sėkmingai dirbantis akušeris prisimena savo pirmąją žmoną Lenką,
kurią prieš pat karą paliko Prahoje. Jis visuomet
manė, kad jo jaunutė žmona žuvo. Ir kai atrodė,
kad jiedu niekada nesusitiks, likimas nusprendžia
kitaip…
133. Roberts, Nora (1950–). Saugus prieglobstis : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: K. : Jotema, 2019.
Eilinis ramus vakaras Portlando prekybos
centre, Meino valstijoje. Mergina išsiskyrė su vaikinu ir dabar laukia kino seanso kartu su bičiulėmis. Prekybos centras dūzgia lyg avilys. Tada pasigirsta šūviai, trukantys vos aštuonias minutes…
Užpuolikai nukaunami, tačiau išgyvenusiųjų laukia
ilgi mėnesiai košmaro. Kol išgyvenusieji kabinasi į
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gyvenimą, šešėlyje tūnantis genijus rengia naujus
spąstus – tik jo veikimo taktika šįsyk bus kitokia…
134. Salinger, Jerome David (1919–2010)
(Selindžeris, Džeromas Deividas). Devyni apsakymai / skaitovai Kęstutis Vanagas, Giedrė Ambra
zevičiūtė, Brigita Gaižauskė, Vaida Niparavičienė,
Judita Martyšė, Karolina Semionovaitė, Saulius
Abraškevičius, Rasa Rambynaitė, Ilona Ruzgaitė,
Audrius Meška. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2005.
Salingerio apsakymų herojai turi savitą požiūrį į pasaulį, jie nesitaiksto su pasaulio materializmu
ir konformizmu. Autorius propaguoja tyrą, vaikišką
žvilgsnį į gyvenimą. Nereikia užsidaryti nuo pasaulio, būtina ieškoti gyvenimo stebuklo apraiškų
kasdienybėje, eiti dvasinio tobulėjimo keliu, – teigia autoriaus apsakymai.
135. Saunders, George (1958–). Linkolnas
bardo : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2018.
Romanas „Linkolnas bardo“ – tai originaliausias, jaudinantis, žmogiškojo pasaulio ribas per73

žengiantis autoriaus kūrinys. Pasinaudojęs istoriniu įvykiu, knygos autorius pasakoja šeimos meilės
ir praradimo istoriją.
136. Sedaris, David (1956–) (Sedaris,
Deividas). Kalėdos ant ledo : satyrinės novelės /
skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
K. : L. Baziukienės firma „Gardenija”, 2003.

kytis... Tačiau paslaptinga mirtis prancūzų kvartale
sujaukia jos planus...
138. Sharratt, Mary (1964–). Ekstazė : ro
manas / skaitovė Monika Baranauskaitė–Grajaus
kienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: BALTO leidybos namai, 2018.

Istorijų rinkinys „Kalėdos ant ledo” – puikus
šio autoriaus kūrybos pavyzdys. Jūsų laukia šokiruojantis autoriaus humoras, nukreiptas į save, į
šeimos narius ir… beviltišką visuomenę. Liūdnos
ir linksmos istorijos, makabriškos pasakos persmelktos Kalėdų dvasia.

Jauna ir graži Alma Schindler kūrybiniame ir
kultūriniame amžiaus sūkuryje norėjo palikti savo
pėdsaką kaip kompozitorė. Tačiau Alma įsimyli beveik dvidešimčia metų vyresnį kompozitorių
Gustavą Malerį. Draskoma meilės ir pagarbos
savo talentui, Alma iš paskutiniųjų bando išsaugoti
savo aistrą menui ir išlikti savimi…

137. Sepetys, Ruta (1967–) (Šepetys, Rūta).
Nelengvu keliu : romanas / skaitovė Šarūnė
Andriuškevičiūtė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2018.

139. Sparks, Nicholas (1965–) (Sparksas,
Nikolas). Artima siela : romanas / skaitovė Monika
Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš:
V.: BALTO, 2019.

„Nelengvu keliu” – tai meistriškai išaustas paslapčių, melo ir tiesos pasakojimas primena mums,
kad meilė kartais ateina iš ten, iš kur jos negali nė
tikėtis. 1950–ieji, Naujojo Orleano prancūzų kvartalas. Džozė Moren sunkiai dirba, kad galėtų mo-

„Artima siela“ pasakoja istoriją apie atsitiktinį
susitikimą, kuris tampa susitaikymo pradžia dviem
labai skirtingiems žmonėms. Trisdešimt šešerių
Houpė Anderson susitikinėja su vyru – chirurgu –
jau šešerius metus. Tačiau jie niekada nekalba
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apie vedybas. Kai Houpės tėvui diagnozuojama
sunki liga, Houpė išvyksta į šeimos vasarnamį
Sanset Biče, kur ketina sutvarkyti namą ir ramiai
apsvarstyti savo ateities planus…
140. Sruoginis, Laima (1966–). Tai ne mano
dangus : romanas / Laima Vincė ; skaitovė Lina
Elsnerytė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 24 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2018.
Autorė gimė lietuvių išeivių šeimoje ir augo
Niujorke. Šiandien ji dėsto anglų literatūrą ir rašo
knygas. Romane „Tai ne mano dangus“ rašytoja
grįžta prie jautrios pokario Lietuvos istorijos ir pasakoja apie trijų kartų moterų gyvenimą Niujorke
Šaltojo karo metais. Romano laikas driekiasi tarp
pokario kovų Lietuvoje ir dainuojančios revoliucijos.
141. Strelecky, John P. (1969–) (Streleckis,
Džonas P.). Sugrįžimas į kavinę pasaulio pakrašty [Garso įrašas] : romanas / skaitovas Audrius
Voveraitis. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Tyto alba, 2017.
Džonas keliauja po visą pasaulį ir yra laimingas. Atsidūręs Havajuose, staiga pamato kavinę.
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Neužsukti į ją Džonas negali. Į šią kavinę užklysta ir Džesika – labai panaši į Džoną prieš dešimt
metų. Kavinė išties daro stebuklus! Džesikai ji padės tapti tokiai, kokia ji visuomet svajojo būti, o
Džonui – įtvirtinti savo surastą laimę. Kaip jiems
tai pavyks? Kuo ši kavinė tokia ypatinga?
142. Thompson, Hunter Stockton (1937–
2005) (Thompsonas, Hunteris S.). Baimė ir neapykanta Las Vegase : laukinė kelionė į amerikietiškos svajonės širdį : romanas / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Įgarsinta iš: K. : Kitos knygos, 2007.
Knygos autorius, lydimas advokato, keliauja ieškoti „Amerikietiškosios svajonės“ automobiliu, prikimštu žolės, kokaino, eterio, romo, tekilos,
alaus... Pasiekę Las Vegasą, jie šiurpina kazino ir
viešbučių lankytojus bei personalą, konfliktuoja su
policija ir …dalyvauja kovai su narkotikais skirtoje konferencijoje. Ši komiška ir niūriai sąmojinga
Hunterio S. Thompsono knyga tapo psichodelinės
literatūros klasika.
143. Thor, Brad (1969–). Šnipų vadas : romanas / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: K. : Mileda, 2019.
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„Šnipų vadas“ pasakoja istoriją apie kovą
dėl taikaus pasaulio. Slapta organizacija visoje
Europoje puldinėja diplomatus. Raudonąsias brigadas ir Raudonąją armiją primenantys beveidžiai
teroristai, atrodo, turi tokius pačius tikslus. Tačiau
tarptautinio šnipinėjimo šešėliuose išvaizda visada
yra apgaulinga.
144. VanderMeer, Jeff (1968–). Sunaikini
mas : romanas / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – „Pietinio pakraščio“ trilogijos 1–oji
knyga. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Kitos knygos, 2019.
Romane „Sunaikinimas“ pasakojama apie paslapčių gaubiamą Sritį X. Niekas nežino kaip atsirado ji – mirtinai pavojinga teritorija, kurioje vyksta nepaaiškinami dalykai, kuri nuo likusio žemyno
atskirta nematoma riba. Į šią teritoriją slapta vyriausybinė organizacija siunčia ekspedijas, kurios
dažniausiai negrįžta arba grįžta neatpažįstamai
pasikeitę.
145. Waxman, Abbi (1970–). Mažos pradžios : kaip užsiauginti gyvenimą : romanas / skaitovė Jolanta Pašutienė. – V.: LAB, 2019. – 1 gar78

so diskas MP3. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
„Mažos pradžios“ romano pagrindinė veikėja
Liliana Girvan jau treji metai yra vieniša motina.
Automobilio avarijoje žuvo jos vyras. Liliana nerimauja dėl to, kad jos gyvenime nieko nevyksta.
Vieną dieną ji atvyksta į Los Andželo botanikos
sodą, susipažįsta su mokytoju Edvardu, keistuolių
daržininkų būreliu ir jos gyvenimas nušvinta kitomis spalvomis.
146. Westover, Tara (1986–). Apšviestoji :
[atsiminimai] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2018.
„Apšviestoji“ – tai pasakojimas apie savęs
paieškas ir savo gyvenimo kūrimą, tai memuarai
merginos, kuri gyvenime nemačiusi mokyklos ar
gydytojų, ryžtasi palikti savo mormonų survivalistų
šeimą ir tampa mokslų daktare.
147. White, Karen S. (1964–). Pakrantės medžiai : romanas / skaitovė Rožė Valiulienė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
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savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto
alba, 2018.
Romano „Pakrantės medžiai“ veiksmas nukels į JAV pietines valstijas. Džiulijos gyvenimą
ženklina netektys. Kai jai buvo dvylika vietiniame
parke be žinios dingo jos sesuo. Motina gyvena
apsėsta dukros paieškų. Motinai mirus, šią pareigą perėmė Džiulija. Net suradusi savo pašaukimą
menui, ji niekada neprarado vilties surasti dingusią
seserį.
148. Whitehead, Colson (1969–). Požeminis
geležinkelis : [romanas] / skaitovė Jūratė
Doveikienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2018.
„Požeminis geležinkelis“ – tai istorija nukelianti skaitytoją į laikus iki pilietinio JAV karo. Joje
pasakojama apie moters ryžtą bet kokia kaina pabėgti iš vergijos ir atgauti laisvę. Kartu šis romanas yra vieno skaudžiausių JAV istorijos periodų
kronika, išsauganti praeities pamokas šiandienos
pasauliui.
149. Wingate, Lisa (1965–). Kol nepriklausėme jums : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. –
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V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, [2019].
1939 metai, Memfis. Fosų šeima gyvena smagų ir laimingą gyvenimą laivelyje Misisipėje. Tačiau
vieną audringą naktį tėtis išveža mamą į ligoninę ir
palieka vyriausią dukterį prižiūrėti jaunesniųjų vaikų. Netrukus į jų gyvenamąjį laivelį įsiveržia nepažįstamieji ir ištempia vaikus. Jie atsiduria Tenesio
vaikų namų prieglaudoje. Vaikams kartojama, kad
netrukus jie galės grįžti namo, pas tėvus, tačiau jie
netrunka suprasti, jog tai – melas.
150. Vonnegut, Kurt (1922–2007) (Vonegu
tas, Kurtas). Katės lopšys : romanas / skaitovas
Audrius Meška. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: K. : Kitos
knygos, 2006.
Tirono valdomoje mažytėje Karibų jūros San
Lorenso saloje klesti visuotinis melas ir bukaprotystė. Gyventojai išpažįsta džiunglėse besislapstančio pranašo Bokonono religiją. Genamas iliuzinės meilės gražuolei diktatoriaus dukrai Monai,
„Katės lopšio“ herojus Jona atvyksta į salą, atranda naują religiją ir tampa šios šalies prezidentu.
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Anglų literatūra
151. Barnes, Julian (1946–) (Barnsas, Džu
lianas). Pabaigos jausmas : romanas / skaitovas
Rokas Simanavičius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Baltos lankos, 2013.
„Pabaigos jausmas“ – istorija apie tai, kaip
žmonės veikia vieni kitų likimus, prisiminimai sužadina pamirštus jausmus, o nuomonė apie senus
pažįstamus po daugelio metų ūmai pasikeičia.
152. Barnes, Julian (1946–) (Barnsas,
Džulianas). Vienintelė istorija : romanas / skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Baltos lankos, 2019.
Pirmoji meilė nulemia gyvenimą, bet Polas,
būdamas devyniolikos, nieko apie ją neišmano. Jis
didžiuojasi, kad jo meilė kone trisdešimčia metų
vyresnei Siuzanai laužo visas konvencinio elgesio
normas. Tačiau jųdviejų su Siuzana santykiai tampa vis sudėtingesni, tamsesni, paženklinti priklausomybės – ir vis labiau neįmanomi...
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153. Barr, Emily. Flora prisiminimų labirinte :
romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Floros gyvenimas primena tūkstančius išmėtytų dėlionės detalių. Floros gyvenimą aukštyn
kojomis apverčia mažytis prisiminimas. Mergina
prisimena nuostabų paplūdimį, vidurnaktį ir svaiginantį bučinį su vaikinu. Flora ryžtasi ieškoti savo
meilės, savo gyvenimo stebuklo ir… savęs.
154. Barton, Fiona (1957–). Našlė / skaitovė Renata Bernotienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Džinė ir Glenas Teilorai – paprasta, niekuo neišsiskirianti šeima. Tačiau gražūs jų namai slepia
kraupią paslaptį. Prieš keletą metų mįslingai dingo maža mergaitė, ir pareigūnai apkaltino Gleną.
Tačiau jo kaltė nebuvo įrodyta. Džinė visada tikėjo
savo vyru. Bet dabar Glenas negyvas, o ji gali nusimesti ilgus metus ją varžiusius pančius.
155. Bracht, Mary Lynn . Baltoji chrizantema : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
83

egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2019.

diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Tyto alba, 2019.

„Baltoji chrizantema“ pasakoja dviejų Antrojo
pasaulinio karo išskirtų seserų istoriją. Paauglė
Hana gyvena Japonijos okupuotoje Korėjoje.
Hanos gyvenimas pasikeičia, kai vieną dieną jai
tenka gelbėti seserį nuo japonų kareivio. Ji sulaikoma ir išvežama į Mandžiūriją, kur tampa viena iš
japonų karių „paguodos moterų“.

„Trys tiesos apie Elsę“ – tai detektyvinė istorija, nutikusi „Vyšnių sodo“ senelių namuose.
Aštuoniasdešimt keturių metų Florensė gyvena
„Vyšnių sodo“ senelių namuose. Gulėdama ant
grindų ir laukdama, kol kas nors padės jai atsikelti,
ji ima svarstyti, kas gi tas žavus naujasis šių namų
gyventojas. Jis labai panašus į vyrą, kurį Florensė
buvo sutikusi prieš šešiasdešimt metų. Florensė ir
Elsė ima baimintis, kad išaiškės didžiausia jų jaunystės paslaptis…

156. Broom, Isabelle (1979–). Metai ir viena
diena : romanas / skaitovė Lina Elsnerytė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2018.
Praha, nuostabi Čekijos sostinė alsuojanti istorija ir gyva praeitimi. Trys romano „Metai ir viena
diena“ herojės į šį miestą leidžiasi vedamos skirtingų tikslų, tačiau kai jų keliai netikėtai susikerta,
paaiškėja, kad jos turi nepalyginamai daugiau panašumų, nei galėtų pagalvoti.
157. Cannon, Joanna (1951–) (Kenon,
Džoana). Trys tiesos apie Elsę : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
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158. Chase, Eve (Čeis, Eva). Vasara, kai dingo Odrė Vaild : romanas / skaitovė Rūta Rainienė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
Knygoje „Vasara, kai dingo Odrė Vaild“
kruopščiai pinamos kelių šeimų istorijos, kurias
skiria penkiasdešimt metų. Nuostabi Anglijos kaimo gamta, nuošaliai stūksantis didžiulis dvaras ir
mįslingos užuominos kuria įtampos ir praeities šešėlių kupiną pasakojimo atmosferą.
159. Chase, James Hadley (1906–1985)
(Čeizas, Džeimsas Hedlis). Rekviem žudi85

kui : [detektyvinis romanas] / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Satwa,
1993.
Romane „Rekviem žudikui“ pasakojama apie
tai, kaip seklio Niko Baksterio draugą Džordžą netikėtai nužudo dūriu su užnuodyta „kurarė“ nuodais
adata. Blogiausiai, kad pasikėsinama ir į jo gyvybę.
Laimei šis atsiperka tik praleisdamas kelias dienas
ligonėje ištiktas paralyžiaus. Seklys supranta, kai
tai jau ne juokai ir nusprendžia surasti draugo mirties kaltininką.
160. Croft, Kathryn. Tylus melas : romanas /
skaitovė Rūta Rainienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
„Tylus melas“ – trileris apie maniją ir palaidotas paslaptis, kurioms kylant į paviršių įtampa
auga nesuvokiamu tempu. Užburiantys ir įtraukiantys siužeto vingiai neleis nė minutei atsitraukti
nuo knygos iki pat istorijos pabaigos.
161. Driscoll, Teresa. Aš stebiu tave : psichologinis trileris / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.:
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LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: BALTO, 2018.
Važiuodama traukiniu Ela pastebi du patrauk
lius jaunus vyrus flirtuojančius su paauglėmis. Iš
pradžių ji nekreipia dėmesio, bet vėliau supranta,
kad vaikinai ką tik išėję iš kalėjimo. Kitą dieną Elai
pabudus ją pasiekia žinia, kad viena iš jos matytų
mergaičių – dingo. Netrukus paaiškėja, kad dingusios mergaitės draugai ir šeima turi ką slėpti...
162. Gardam, Jane (1928–). Vyras be trūkumų : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso įrašas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2019.
Autorė knygoje „Vyras be trūkumų“ atkūrė
reikšmingą ir skausmingą XX amžiaus istoriją, pasitelkusi vieno žmogaus gyvenimo istoriją. Federso
vaikystė Malajoje britų imperijos klestėjimo metu,
jo mokslai prieškarinėje Anglijoje, profesinė sėkmė
Pietryčių Azijoje ir grįžimas į Angliją tūkstantmečio
pabaigoje – tai kertiniai įvykiai, padedantys skaitytojui stebėti ir dalyvauti asmeninių bei globalių
įvykių vyksmo ratą.
163. Haig, Matt (1975–) (Heigas, Matas).
Kaip sustabdyti laiką : romanas / skaitovas Rokas
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Simanavičius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2018.
Romano „Kaip sustabdyti laiką“ herojus Tomas
Hazardas – niekuo neišsiskiriantis keturiasdešimt
metis. Tačiau jis gyvena jau daugiau nei 400 metų
ir savo akimis matė ne vieną pasaulį sukrėtusį istorinį įvykį. Tai labai praverčia, nes dabar jis – vienos
Londono mokyklos istorijos mokytojas.
164. Harris, Robert (1957–) (Harisas,
Robertas). Konklava : [romanas] / skaitovė Rūta
Rainienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2018.
Kardinolas Lomelis jau kelerius metus svajojo
apie pensiją ir ramybę, tačiau popiežius jį įtikino,
kad ir jam, ir Vatikanui kardinolas vis dar labai reikalingas. Šiaip Lomelis yra geresnis vadybininkas
nei dvasininkas, tad šis įvertinimas tik padidina jo
nerimą, kad nukrypo nuo savo tikrųjų tikslų.
165. Harris, Robert (1957–) (Harisas,
Robertas). Miunchenas : romanas / skaitovas
Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: K. :
Jotema, 2019.
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Hju Legatas – kylanti Jungtinės karalystės diplomatijos korpuso žvaigždė ir asmeninis
Čamberlaino sekretorius. Paulas fon Hartmanas –
Vokietijos Užsienio reikalų departamento darbuotojas. Abu – buvę Oksfordo auklėtiniai ir universiteto laikų bičiuliai. Nuo pat studijų baigimo nematę
vienas kito, jie susitiks 1938–ųjų Miunchene, kur
spręsis Europos likimas.
166. Hogan, Ruth (1961–). Pamestų daiktų
saugotojas : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: BALTO, 2018.
Šis romanas – tai istorija apie atradimus ir nustebimus, netesėtus pažadus ir magijos kupinus
daiktus bei nematomus ryšius, kuriais visi esame
susaistyti. Autorė neįtikėtinai meistriškai supina
raminančios šilumos kupiną pasakojimą, kuriame
netrūksta jaukaus arbatos puodelių skimbčiojimo,
meilės ir praradimų, spindinčios daiktų magijos
ir nuoširdžios draugystės. Mes visi tikimės būti
surasti…
167. Honeyman, Gail (1972–). Eleonorai
Olifant viskas gerai : romanas / skaitovė Violeta
Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
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MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
„Eleonorai Olifant viskas gerai“ – tai istorija
apie vienatvę, kurios lengva nepastebėti, kai ji taip
arti… Eleonorai Olifant – 30 metų. Jos kruopščiai
surikiuotoje dienotvarkėje – gyvenimas vengiant
nebūtino bendravimo. Ir tame gyvenime tarsi nieko netrūksta. Savaitgaliai čia pažymimi šaldyta
pica ir degtine, o trečiadieniai – pokalbiu telefonu
su mama.
168. James, Erica (1960–). Vasara prie ežero : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2018.
Floriana po dviejų metų trukusios tylos iš savo
gyvenimo meilės, sulaukia… kvietimo į jo vestuves, vyksiančias prie Komo ežero. Po šio skambučio ji patenka į avariją. Jai į pagalbą atskuba du
nepažįstami žmonės, kurie vėliau tampa gerais
jos bičiuliais. Pirmasis – Adamas, nekilnojamo turto agentas, antroji – senučiukė Esmi, tebenešiojanti savyje gražius, bet skausmingus jaunystės
prisiminimus.
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169. James, E.L. (1963–) (Džeims, E.L.).
Tamsesnis : [romanas] / skaitovas
Audrius
Meška. – V.: LAB, 2019. – 2 garso diskai MP3
fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2018.
E L James grįžta į penkiasdešimties atspalvių pasaulį ir atveria gilesnius ir niūresnius klodus
meilės istorijos, sužavėjusios milijonus skaitytojų
visame pasaulyje.
170. Jefferies, Dinah (1948–). Išduota širdis : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2018.
1955 metai, britų valdoma Malaja. Lidija
Kartrait grįžta namo po kelių savaičių, kai slaugė
savo sunkiai sergančią draugę. Namai spengiančiai tušti. Tarnų nėra, telefonas neveikia, niekur
nematyti ir Lidijos vyro Aleko bei dukterų. Ji sužino, kad Alekas buvo išsiųstas ginti šalies. Lidija
keliauja ieškoti dingusios šeimos. Paieškos moterį
nuvedą į pilietinio karo siaubiamas šalies vietas,
griaunamus miestus ir pavojingas džiungles…
171. Joyce, Rachel (1962–). Muzika
Ilzei Brauchman : romanas / skaitovė Violeta
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Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos
lankos, 2018.
Viename apleistame priemiesčio akligatvyje
galima rasti muzikos parduotuvę grūste prigrūstą įvairiausių plokštelių. Parduotuvės savininkas
Frankas sugeba išrinkti savo klientams tokią muziką, kokios jiems reikia. Vieną dieną prie parduotuvėlės durų nualpsta graži, jauna mergina – Ilzė
Brauchman. Ši pažintis Franką ir Ilzę pakeis neatpažįstamai. Frankas pirmą kartą gyvenime nežino, kokią plokštelę turėtų pasiūlyti šiai paslaptingai
merginai…
172. Kelly, Erin (1976–). Jis pasakė. Ji pasakė : romanas / skaitovas Rimantas Pranckūnas. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2019.
Trileris „Jis pasakė. Ji pasakė“ – sukrečianti
istorija apie poros gyvenimą pakeitusį nusikaltimą,
kurio liudininkais jie tapo. Kitas yra pametęs galvą
dėl užtemimų, todėl vaikosi juos po visą pasaulį.
Kartu su juo keliauja ir Lora. Abu jaunuoliai svajoja tapti dar vieno įspūdingo reginio stebėtojais.
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Tačiau nė baisiausiame košmare jie nesapnavo,
kad taps kur kas baisesnio įvykio liudininkais.
173. Kneale, Matthew (1960–). Anglai keleiviai : romanas / skaitovas Algimantas Butvilas. –
V.: LAB, 2019. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2018.
Romane „Anglai keleiviai“– vienos kelionės iš
Anglijos į Tasmaniją istorija. Tolimas kelias vandenynu į salą prie Australijos krantų, kuri tūkstantmečius gyvavo atskirta nuo civilizacijos. Ant denio –
trys keleiviai, kurių tikslai neįprastoje kelionėje į
kitą pasaulio kraštą skiriasi kaip diena ir naktis.
Arba kaip Anglija ir Tasmanija.
174. Lawler, Liz. Neprabusk : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019.
Liz Lawler romanas „Neprabusk“ – trileris apie
gydytojos išgyventą siaubą ir viso pasaulio abejingumą jos skausmui.
175. Le Carré, John (1931–) (Le Kare,
Džonas). Šnipų palikimas : romanas / skaitovas
Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
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diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
„Šnipų palikimas“ atskleidžia tikrovišką, gyvenimiškų detalių kupiną istoriją apie slaptosios žvalgybos veterano susidūrimą su naująją šnipų karta.
Piteris Gijomas – Britų slaptosios žvalgybos tarnybos veteranas. Savo ramias užtarnauto poilsio dienas jis leidžia ūkyje Pietų Bretanėje, Prancūzijoje.
Tačiau vieną dieną, gavęs laišką iš savo senosios
tarnybos Londone, sužino, jog yra kviečiamas atvykti į sostinę pagelbėti kolegoms tyrime.

177. Lively, Penelope (1933–). Mėnulio tigras : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2019.
Gulėdama mirties patale žurnalistė ir rašytoja
Klaudija Hempton nusprendžia parašyti pasaulio
istoriją. Pagrindine pasakojimo veikėja bus ji pati,
o jos istorijos liudininkai bus jos sutikti ir ją lydėję
žmonės, įvykiai ir prisiminimai. Žodis po žodžio ji
kuria nepaprastą savo gyvenimo istoriją...

176. Levy, Deborah (1959–). Karštas pienas : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: BALTO, 2019.

178. Lloyd, Amy. Nekaltoji žmona : trileris /
skaitovė Rūta Rainienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
BALTO leidybos namai, 2019.

„Karštas pienas“ – dukros ir motinos santykių drama ir istorija apie jauno žmogaus tapatumo
paieškas. Ligotos Sofijos motinos Rozos paskutinė
viltis – kelionė į Ispaniją pas gydytoją Gomesą. Ją
kamuoja paslaptingas kojų paralyžius, prieš kurį
bejėgiai net geriausi Anglijos medikai. O štai ispano metodai kitokie, tačiau jam ėmus gydyti moterį,
jos negalavimai ima kelti vis daugiau klausimų…

Denisas Dansonas prieš daugiau nei dvidešimt metų buvo apkaltintas vienuolikmetės mergaitės nužudymu ir įkalintas. Žmonės netiki jo kaltumu
ir nori tai įrodyti. Anglijoje gyvenanti Samanta ima
rašyti jam laiškus ir netrukus ją paperka nuteistojo
žavesys ir malonus elgesys. Samanta palieka savo
gyvenimą ir iškeliauja pas mylimąjį, kad taptų jo
žmona ir prisidėtų prie jo išlaisvinimo kampanijos.
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179. Mackintosh, Clare. Matau tave : psichologinis trileris / skaitovė Oksana Denisiuk. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2017.
Viskas prasidėjo, kai Zoja Volker atsitiktinai
aptinka savo nuotrauką London Gazette skelbimų
skiltyje. Nurodytas tik telefono numeris ir interneto
svetainės adresas. Kiekvieną dieną tame pačiame
laikraštyje vis kita moteris. Kai Zoja atpažįsta vieną nužudytą merginą, ją ištinka panika – kažkas
žaidžia jos gyvenimu, seka kiekvieną žingsnį…
180. Mantel, Hilary (1952–). Vilko dvaras : [istorinis romanas] / skaitovas Algimantas Butvilas. –
V.: LAB, 2019. – 3 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2018.
Anglija, 1520 metai. Šaliai gresia baisi tragedija – jei karalius mirs nesusilaukęs įpėdinio, šalį
gali sunaikinti pilietinis karas. Henrikas VIII nori
išsiskirti su savo žmona ir vesti Aną Bolin. To padaryti jam neleidžia popiežius. Iš šios aklavietės
karalių pasiryžta išgelbėti Tomas Kromvelis – prisitaikėlis, puikiai gebantis manipuliuoti žmonėmis
ir be skrupulų siekiantis savo tikslų...
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181. Maugham, William Somerset (1874–
1965) (Moemas, Viljamas Somersetas). Pyragai
ir alus, arba Skeletas spintoje : [romanas] / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Vaga, 2009.
Romane „Pyragai ir alus, arba skeletas spintoje” rasite ano meto įžymybių portretus, svarstymus
apie menininko pašaukimą ir aukščiausią meną –
gyvenimo rūpesčius bei malonumus.
182. McEwan, Ian (1948–) (Makjuinas,
Janas). Česilo pakrantėje : romanas / skaitovė
Rūta Rainienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: K. : Jotema,
2009.
1962–ųjų liepą Edvardas ir Floransa, jauni ir
skaistūs, tą rytą susituokę, atvyksta medaus mėnesiui į viešbutį Dorseto pakrantėje. Per pietus savo
numeryje abu stengiasi nugalėti kiekvienas savąsias baimes dėl jų laukiančios vestuvių nakties.
183. McGeorge, Chris (Makdžordžas,
Krisas). Spėk, kas? : romanas / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2018.
97

Romanas „Spėk, kas?“ – tai mistinis detektyvinis trileris apie grupę žmonių, atsidūrusių nežinia
kur, nežinia kodėl. Tačiau vienas iš jų yra žudikas.
Kuris? Tam išsiaiškinti duota labai nedaug laiko...
184. Michaelides, Alex (1977–). Tylioji pacientė / skaito Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2019.
„Tylioji pacientė“ – įtemptas, dinamiškas
psichologinis trileris. Žymios tapytojos Alicijos
Berenson gyvenimas atrodo tobulas – laimingai ištekėjusi už populiaraus fotografo, gražiai įrengtas
namas stovi vienoje vaizdingiausių ir brangiausių
Londono vietų… Tačiau tą lemtingą vakarą jos vyrui Gabrieliui grįžus iš mados fotosesijos, Alicija
paleidžia į sutuoktinį šūvių seriją… ir atsitveria nuo
pasaulio tylos siena. Vienintelis jos skausmo liudytojas – po žmogžudystės nutapytas autoportretas.
185. Mitchell, David (1969–) (Mičelas,
Deividas). Prižiūrėtojas : romanas / skaitovė
Šarūnė Andriuškevičiūtė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Tyto alba, 2019.
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Romane „Prižiūrėtojas“ autorius pina daugybės veikėjų gyvenimus, o jų likimus lemia neišvengiamos priežasčių ir pasekmių jėgos.
186. Moyes, Jojo (1969–) (Mojes, Džodžo).
Sidabrinė įlanka : romanas / skaitovė Vilija
Česnavičienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: K. : Jotema, 2014.
Liza Makalen niekada nesugebės pabėgti nuo
praeities. Bet laukiniai Silver Bėjaus paplūdimiai ir
draugiška miestelio bendruomenė suteikia trokštamos laisvės ir saugumo. Tačiau padėtis pasikeičia,
kai tetos viešbutyje „Sidabrinė įlanka“ apsistoja
Maikas Dormeris. Jis gali sužlugdyti ne vien šeimos verslą ar įlanką, priglaudusią numylėtus banginius, bet ir įsitikinimą, kad ji nenusipelno meilės.
187. Moyes, Jojo (1969–) (Mojes, Džodžo).
Vienas plius vienas : romanas / skaitovė Vilija
Česnavičienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: K. : Jotema, 2014.
Du vaikus auginanti Džesė Tomas sukasi kaip
išmanydama. Vis dėlto vienai verstis sunku. Jų
pasaulyje atsiranda Edas Nikolsas, kuris nestokoja
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laisvo laiko, žino, ką reiškia vienatvė. Ir nori padėti… „Vienas plius vienas“ — tai įtraukianti, netradicinė romantiška knyga apie dvi pasimetusias sielas, kurios susitinka neįtikėtinomis aplinkybėmis.
188. Montefiore, Santa (1970–) (Montefjorė,
Santa). Neištikimybė : romanas / skaitovas Tomas
Utmanas. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 24 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2018.
Andželika – laimingai ištekėjusi dviejų mielų
vaikų mama. Jai puikiai sekasi darbe. Vieną vakarą Andželika ir jos vyras atvyksta vakarienės
pas draugus. Čia jos gražuolis vyras ima nekaltai flirtuoti su nepažįstamąja, o Andželika sutinka
Džeką, charizmatiškąjį pietų afrikietį. Šis susidūrimas nepalieka pasirinkimo...
189. Montefiore, Santa (1970–) (Montefjorė,
Santa). Paskutinė Deverilų paslaptis : [romanas] /
skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2019. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Ciklo „Deverilų šeimos
saga“ 3–ioji knyga. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2018.
„Paskutinė Deverilų paslaptis” – tai trečioji
Deverilų šeimos sagos dalis. Joje nestinga intri100

guojančių posūkių, neatskleistų paslapčių ir dramatiškų įvykių, kurių kupinas trijų vaikystės draugių – Kitės, Selijos ir Bridės – gyvenimas.
190. Montefiore, Santa (1970–) (Montefjorė,
Santa). Pilies šešėliuose : romanas / skaitovė
Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2019.
Lukai Čanselorui – keturiasdešimt vieni ir jis ką
tik suprato, kad jo gyvenimas tuščias. Prestižinis
finansininko darbas, daugiau nei milijono metinis
atlyginimas, gražuolės moterys – visa pabodę,
kvaila ir nebeteikia pasitenkinimo. O dar nenusisekusi santuoka, tad jis beveik nepažįsta dviejų mažamečių savo dukrų…
191. North, Alex. Šnabždėtojas : detektyvinis romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2019.
Vis dar palūžęs po žmonos netekties Tomas
Kenedis sukaupia visas jėgas, kad sukurtų naują
gyvenimą sau ir savo septynmečiui sūnui. Jiedu
persikelia gyventi į ramų Federbanko kaimelį.
Tačiau čia prieš penkiolika metų serijinis žudikas
101

pagrobė ir nužudė penkis berniukus. Iki jam atsiduriant už grotų visi žudiką vadino Šnabždėtoju.
Nusižiūrėjęs savo aukas jis tyliai šnabždėdamas
kviesdavo jas pažaisti.
192. O‘Leary, Beth. Atskirai kartu : romanas /
skaitovė Rūta Rainienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019.
Tifė vos per akimirką lieka be vaikino ir
be namų… Jai skubiai reikia vietos prisiglausti.
Leonas dirba naktiniu slaugu paliatyvios slaugos
ligoninėje. Jis nuo devynių ryto iki šeštos vakaro
laiką leidžia namuose. Kai Tifė ilsisi – Leonas dirba. Tifė apsigyvena pas Leoną, tačiau niekada jo
nemato. Vienas kitam jie palieka lipnius lapelius su
žinutėmis, kurios kiekvieną dieną darosi vis atviresnės ir žaismingesnės…
193. Paull, Laline. Bitės : [romanas] / skaitovė Ilma Paluckė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2018.
Neįprastas, gąsdinantis ir tuo pačiu kerintis
britų rašytojos Laline Paull romanas „Bitės“ žavi
išmone ir originalumu. Tai pasakojimas apie nepaprastą bičių pasaulį, kuris taip skiriasi nuo mū102

siškio, o kartu jame tiek daug nerimą keliančių
panašumų.
194. Paris, B.A. (1958–). Grąžink mane : romanas / skaitovė Inga Vilimė. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019.
Anglų rašytojos, tikros įtampos ir psichologinių trilerių meistrės B. A. Paris knyga „Grąžink
mane“ sukels begales klausimų, išlaikys nežinomybę ir audrins vaizduotę iki paskutinio puslapio.
Tai pasakojimas apie dingusią moterį ir keistus
ženklus, kurie gąsdina jos buvusį vaikiną ir seserį.
Ar gali būti, kad ji grįžo?
195. Pearson, Allison (1960–). Ir kaip ji viską
ištveria? : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2019.
Keitės gyvenimas buvo kone tobulas – ji turėjo gražius namus, du nuostabius vaikus, puikų
vyrą. Tačiau ji net nepastebėjo, kaip vaikai tapo
paaugliais, o jos vyrui Ričardui prasidėjo vidutinio
amžiaus krizė – jis metė darbą, pradėjo važinėti
dviračiu, visus pinigus leidžia įvairioms terapijoms
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ir siekia nušvitimo. Taigi, kadangi Ričardas į šeimą
pinigų neparneša, todėl Keitei nelieka nieko kito tik
grįžti į darbą.
196. Pinborough, Sarah (1972–). Prisiekiu
jos gyvybe : romanas / skaitovė Ilma Paluckė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2018.
„Prisiekiu jos gyvybe“ – tai stingdantis psichologinis trileris apie atsidavusią vienišą mamą
Lizą, jos nenustygstančią dukterį paauglę Eivą ir
jų draugus – apie paslaptis, kurias jie visi slepia, ir
praeitį, nuo kurios niekaip negali pabėgti. „Prisiekiu
jos gyvybe“ – įtampos ir stebinančių siužeto vingių
kupinas romanas.
197. Power, Marianne (1976–). Kaip aš gelbėjau savo gyvenimą : romanas / skaitovė Monika
Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2019.
Metų metus žurnalistė Marianne Power savo
knygų lentynoje rikiavo geresnio gyvenimo vadovus. Ji skaitė patarimus, kaip geriau gyventi, tuomet, kai jai labiausiai to reikėjo. Marianne pasiryžo
išsiaiškinti, ar jos trokštamas tobulas gyvenimas iš
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tiesų įmanomas, taikant savigalbos knygų puslapiuose surašytus patarimus…
198. Quinn, Susanna (1979–). Blogos mamos
dienoraštis : romanas / skaitovė Lina Daugėlaitė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: BALTO, 2018.
Deizei garantuotai kalasi dantukas. Ji be paliovos seilėjasi ir visą laiką zyzia. Visa tai gali tęstis
kelis mėnesius. Mama patarė nesinervinti, nes išdygus dantukui prasidės kitos bėdos… Kaip moterys įstengia auginti du vaikus? Arba tris? Suzy K.
Quinn romantiška komedija sukurta lengvo skaitymo, optimizmo ir geros juoko dozės išsiilgusioms
mamoms bei tėčiams.
199. Rowley, Emma. Kur išnyksta dingusieji : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: K. : Jotema, 2018.
Psichologinis trileris „Kur išnyksta dingusieji“
giliai įtrauks į tamsų ir hipnotizuojantį siužetą ir privers svajoti… Keitė dirba savanore vietos labdaros
organizacijoje. Kartą Keitė sulaukia skambučio iš
mergaitės vardu Sofija. Ji prašo susisiekti su tė105

vais ir pasakyti, kad ji yra saugi. Tačiau Keitė žino,
kad Sofija nėra saugi. Sofija yra jos dukra…

nę, lengvą, neaprėpiamą laiko kelionę ir iš istorijų
kuria istoriją.

200. Smith, Ali (1962–) (Smit, Ali). Kaip viskas buvo ir kiti pasakojimai : [romanas] / skaitovė
Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Baltos lankos, 2008.

202. Stevenson, Robert Louis (1850–1894)
(Styvensonas, Robertas Lujis). Nepaprasta
daktaro Džekilo ir misterio Haido istorija : [apysaka / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2019. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Homo liber, 2002.

Pasakojimų rinkinys „Kaip viskas buvo ir kiti
pasakojimai“ – jautriai, ironiškai, talentingai parašyta knyga. Atskiras istorijas vienija panašūs herojai ir temos. Šio rinkinio stiprybė slypi smulkmenose. Ali Smith tarsi be jokių pastangų pereina nuo
vieno balso prie kito.
201. Smith, Ali (1962–) (Smit, Ali). Ruduo :
romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
Romanas „Ruduo“ yra meditacija apie gyvenimą ir pasaulį, kuriame vis daugiau sienų ir vis
mažiau tikro bendravimo, pasaulį, kuriame neaišku, kas yra turtai, o kas yra vertė. Romane apmąstomi mūsų laikai ir mūsų būtis. Neprilygstama
autorės vaizduotė romane „Ruduo“ neša į begali106

Stulbinantis savo psichologine įžvalga pasakojimas apie daktaro Džekilo asmenybės pasikeitimą, jo paties mokslinių eksperimentų būdu atidalintą savąjį ,,aš”. Jis išranda vaistus, kurie leidžia
jam materializuoti seną metafizinę idėją – atidalyti
blogąją žmogaus prigimties dalį…
203. Swan, Karen (1948–). Tobula dovana :
romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – V.:
Tyto alba, 2018.
Karen Swan knyga „Tobula dovana“– tai prabangi ir intriguojanti istorija apie juvelyrę ir vieną
užsakymą, pakeitusį jos gyvenimą.
204. Walsh, Rosie (1980–). Vyras, kuris nepaskambino : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. –
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V.: LAB, 2019. –1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.

Romanas „Pagundų metai“ – tai paskutinioji
trilogijos dalis, pasakojanti apie Litonų šeimos gyvenimą Niujorke, apie jaunąją kartą, jų kovas dėl
valdžios, intrigas ir paslaptis.

Vos tik susitikę, Sara ir Edis netruko užmegzti ryšį, kuris beveik akimirksniu virto liepsnojančia
meile. Ji jautėsi rami, kai Edis išvyko į seniai planuotą atostogų kelionę. Juk jis žadėjo paskambinti, kai bus oro uoste. Tačiau Saros telefonas tyli.
Minutes keičia valandos, dienos tampa savaitėmis
ir Saros nerimas auga.

207. Woolf, Virginia (1882–1941) (Vulf,
Virdžinija). Orlanda(s) : biografija : [romanas] /
skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2019. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Obuolys, 2018.

205. Waugh, Evelyn (1903–1966) (Vo,
Yvlinas). Sugrįžimas į Braitshedą : romanas / skaitovas Audrius Meška. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Tyto alba, 2010.

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.

Romano „Sugrįžimas į Braidshedą“ pagrindinė mintis – žmonėms reikia atramos ir paspirties,
kai stabilus atrodęs pasaulis ima trupėti ir griūti.
Tokio vertybių saulėlydžio metu orientyru gali tapti
tikėjimas. Tačiau ar tampa?

Australų literatūra

206. Vincenzi, Penny (1939–). Pagundų metai : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB,
2019. – 3 garso diskai MP3 fmt. – Trilogijos „Laiko
pinklės” 3–ioji knyga. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Svajonių knygos, 2018.
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208. Brown, Carter (1923–1985) (Braunas,
Karteris). Žmona sekmadieniui : romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš:
K. : Europa, 1994.
Privatus seklys Denis Boidas – be galo drąsus ir sumanus žmogus, sėkmingai tiria painiausią nusikaltimą. Jis savo darbą atlieka linksmai,
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neprarasdamas geros nuotaikos, o autorius apie
keblias situacijas pasakoja nuostabiai patraukliai,
subtiliai aprašydamas ne tik nuotykius, bet ir meilės scenas.

santūri Dajana yra mylinti žmona ir atsidavusi besilaukiančių pabėgėlių globėja, tačiau šalta savo
vaikams ir anūkams. Laikui bėgant, marčios ir anytos santykiai tampa vis sudėtingesni…

209. Harper, Jane. Sausra : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Baltos lankos, 2018.

211. McIntosh, Fiona (1960–). Prarastų
svajonių dvelksmas : romanas / skaitovė Nijolė
Lipeikaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2019.

Detektyvinio romano veiksmas vyksta Austra
lijoje, Kievaros miestelyje. Pareigūnas Aaronas
Falkas atvyksta dalyvauti savo draugo Luko laidotuvėse. Prieš dvidešimt metų Falkas buvo apkaltintas žmogžudyste ir būtent Lukas užtikrino jam
alibi, taip Aaronas išvengė kalėjimo. Tačiau dabar
jau daugelis žino, kad Luko liudijimas nebuvo tiesa, o Lukas – negyvas.
210. Hepworth, Sally (1980–). Anyta : psichologinis trileris / skaitovė Eglė Čekuolytė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: BALTO leidybos namai,
2019.
Liusė mamos neteko paauglystėje, tad buvo
kupina vilčių, kad būsima anyta galės užpildyti jos
širdyje atsivėrusią tuštumą. Deja… Elegantiška ir
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„Prarastų svajonių dvelksmas“ – nepaprasta, jaudinanti istorija, kupina veiksmo ir nuotykių, sudaužytų širdžių ir aistros, pasiaukojimo ir
išdavystės.
212. Thorne, Sally (1981–). Nekenčiu tavęs! :
romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: BALTO, 2019.
„Nekenčiu tavęs!“ – romantiška ir linksma
istorija apie tai, kad meilę nuo neapykantos skiria vienas žingsnis. Ką daryti, jei visą dieną praleidžiate prabangiame biure su žmogumi, kurio iš
visos širdies nekenčiate. Jei net jūsų kompiuterio
slaptažodis yra „Mirk, Džošua, mirk“?
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Austrų literatūra
213. Handke, Peter (1942–) (Handkė,
Pėteris). Tamsią naktį išėjau iš tylių namų : romanas / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000.
Šios knygos pasaulis – tai ne kasdieninė
laikraščių ir vakaro žinių karuselė, bet už viso to
slypinti mūsų gyvenimo substancija. Ypatingos
reikšmės čia įgauna patys elementariausi dalykai:
akmens reljefas, kavos skonis, vakaro debesies
forma.
214. Meyrink, Gustav (1868–1932) (Meirin
kas, Gustavas). Golemas : romanas / skaitovės
Monika Baranauskaitė–Grajauskienė ir Kotryna
Mickutė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Tyto alba, 2005.
Romano siužetas atgaivina viduramžių legendas apie molinę pabaisą – Golemą, nuveda mus į
Prahos geto gatves, paneria į paslaptingą kabalos
atmosferą. Tai pagauli knyga tiek paprastam „siau112

biakų“ mėgėjui, kuris nuslys paviršiumi, tiek giliau
kapstančiam skaitytojui.
215. Menasse, Robert (1954–). Sostinė : romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2019.
Romanas „Sostinė“ – tai aštri satyra, detektyvas, komiškas pasakojimas ir filosofinė esė. Tai
didingas romanas apie Europą, pasirodęs Brexito
išvakarėse ir nešantis svarbią žinią – niekas neturėtų pamiršti, kokios aplinkybės apskritai leido
iškilti šiam Europos projektui.
216. Seethaler, Robert (1966–) (Zėtaleris,
Robertas). Tabakininkas : romanas / skaitovė
Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Baltos lankos, 2018.
„Tabakininkas“ – tai vieno jaunuolio brendimo
istorija, kurioje telpa meilė amatui, meilė moteriai ir
meilė išminčiai.
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Estų literatūra
217. Kaplinski, Jaan (1941–). Ta pati upė :
[romanas] / skaitovė Rūta Rainienė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Homo liber, 2018.
Romanas „Ta pati upė“ – iš dalies paremtas
autobiografiniais faktais. Veiksmo vieta – praėjusio
šimtmečio septintojo dešimtmečio Estija. Bevardis
studentas filologas politinio „atšilimo“ laikais bando
suprasti geopolitinius žaidimus šiuolaikiniame pasaulyje, ieško atsakymų į egzistencinius klausimus.

219. Taska, Ilmar (1953–). Pobeda 1946 : romanas / skaitovas Darius Sinkevičius. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Homo liber,
2017.
Romane tikroviškai vaizduojami ligi šiol literatūroje nutylėti įvykiai, kuomet pokario Estijoje sovietinis saugumas iš mažų vaikų išgaudavo žinias
apie jų tėvus. Į tokias pinkles pakliūva pagrindinis
veikėjas, šešiametis berniukas, susiviliojęs paslaptingo dėdės „gerumu“...
Graikų literatūra

218. Tammsaare, Anton Hansen (1878–
1940) (Tamsarė, Antonas). Tiesa ir teisingumas :
romanas. – V.: LAB, 2017.
D. 4 / skaitovas Algimantas Butvilas. – 2019. –
2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: „Krantų” redakcija, 2019.

220. Azina Chronidi, Myrto (1961–). Išban
dymas : romanas / skaitovė Rasa Alenskaitė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2017.

Ketvirtoje romano dalyje vaizduojama pagrindinio veikėjo, Indreko Paso, ir jo žmonos Karinos
santuokos drama. Kova dėl asmeninės laimės atveda Indreką prie sunkios dvasinės krizės. Didelę
įtaką jai turėjo ir visa aplinka, pasiekusi aukščiausios dvasinių vertybių devalvacijos.

„Išbandymas“ – žaismingas literatūrinis eksperimentas, ieškantis amžino atsakymo, kokia
sąsaja tarp kūniškos ir sielos meilės. Du knygos
herojai – Ji ir Jis – nusprendžia tai išbandyti, leisdamiesi į žaidimą. Mylinti pora, pasitelkusi literatūrą, mokosi persikūnyti į Kitą, matyti save kaip
Kitą…
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221. Kazandzakis, Nikas (1883–1957).
Paskutinis gundymas : romanas / skaitovė Ingrida
Čaplikaitė. – V.: LAB, 2019. – 2 garso diskai MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 24 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Tyto alba, 1997.

223. Rabinyan, Dorit (1972–). Kaktusų
gyvatvorė : romanas / skaitovė Šarūnė
Andriuškevičiūtė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis,
2018.

„Paskutinis gundymas“ – tai epas apie Jėzų,
jo kelionę ir tapsmą Gelbėtoju. Autorius sukuria
kitokį – tikrovišką ir tragišką – Jėzaus paveikslą ir
parodo, jog vienintelis kelias į išsigelbėjimą yra aukojimasis pareigai ir pašaukimui: jei ta pareiga yra
Dievas, tai Jėzaus kelias į Dievą toks pat sudėtingas ir kupinas pagundų kaip ir kiekvieno žmogaus.
Hebrajų literatūra

„Kaktusų gyvatvorė“ – tai istorija apie moters
iš Izraelio ir vyro iš Palestinos meilę. Jie susitinka
vėjuotą rudens popietę Grinvičo rajone, Niujorke.
Hilmis – gražus ir talentingas jaunas menininkas iš
Palestinos. Liat – karjeros siekianti studentė, besimokanti vertimo ir ketinanti jau ateinančią vasarą
grįžti namo į Izraelį. Nepaisant to, kad abu žino,
jog jų meilė gali būti tik laikina, jie leidžiasi į jaudinantį nuotykį ir atveria vienas kitam širdis…

222. Oz, Amos (1939–2018). Judas : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2019. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Sofoklis, 2019.

224. Shalev, Zeruya (1959). Meilės gyvenimas : romanas / skaitovas Mantautas Bružas. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2017.

1959–ųjų pabaiga. Romantiško ir geraširdžio
Šmuelio Ašo gyvenime nutinka vien nelaimės – jo
tėvo verslas bankrutuoja, mylima mergina grįžta
pas buvusįjį ir už jo išteka, o jis pats niekaip negali
baigti studijų. Išsigelbėjimą pasiūlo skelbimas laikraštyje – mainais į kasdienius pokalbius, Šmuelį
priglaudžia senyvas vyras Geršomas Valdas.

„Meilės gyvenimas“ pasakoja apie jaunos moters romaną su vyresniu vyru.
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225. Shalev, Zeruya (1959–). Skausmas :
romanas / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
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MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: Vilnius:
Sofoklis, 2019.

MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.

Romanas „Skausmas“ pasakoja tragediją išgyvenusios moters istoriją. Tarp intymiausių moters gyvenimo detalių ryškėja ir gyvenimo Izraelyje
realybė. Irisės gyvenimą aukštyn kojomis apverčia
netikėtai pasirodęs Eitanas – jos jaunystės dienų
meilė.

„Didžiausios laimės ministerija“ – tai skaudi
meilės istorija, pasakojama tai pašnibždomis, tai
rėkiant, tai sielvartingai verkiant, tai nuoširdžiai
juokiantis. Kiekvienas veikėjas čia būtinas, nepamirštamas, švelniai sutinkamas. Ir herojai čia –
žmonės, kurių likimus pasaulis sudaužė, o paskui
sulipdė iš naujo su meile ir viltimi.

Indoneziečių literatūra
226. Kurniawan, Eka. Grožis lyg žaizda : [romanas] / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Kitos knygos, 2018.
Devi Ayo ir keturių jos dukrų gyvenimą žymi
kraujomaiša, žudynės, prievarta, beprotybė ir širdgėla. Visos moterys – išskirtinio grožio, išskyrus
vieną, pačią jauniausią, kurią šaukia Gražuolės
vardu.
Indų literatūra
227. Roy, Arundhati (1961–). Didžiausios
laimės ministerija : romanas / skaitovė Violeta
Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
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Irakiečių literatūra
228. Saadawi, Ahmed. Frankenšteinas Bag
dade : romanas / skaitovas Rimantas Pranckūnas. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
24 egz. – Įgarsinta iš: Klaipėda: Liūtai ne avys,
2018.
Jungtinių Valstijų kariuomenė įsiveržia į
Bagdadą, o tai reiškia sprogimus, susišaudymus,
griuvėsius ir daugybę lavonų. Šio miesto gatvėmis
klaidžioja sendaikčių pardavėjas Hadi, kuris sugalvoja neįtikėtiną dalyką. Jis renka bombų nuplėštas
žmonių kūno dalis ir velka jas į savo lūšnelę. Joje
keistuolis jungia rastas kojas, ausis ir nosis į vieną
kūną. Jis nori, jog valdininkai pripažintų jo tvarinį
žmogaus kūnu ir surengtų jam padorias laidotuves.
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Islandų literatūra

Ispanų literatūra

229. Arnaldur Indriðason (1961–). Užnuo
dytas kraujas : romanas / skaitovas Rimantas
Pranckūnas. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: K. : Obuolys,
2012.

231. Aramburu, Fernando (1959–). Patria :
romanas / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.:
LAB, 2019. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2019.

Iškviestas į „banalios islandiškos žmogžudystės“ vietą – rastas senolis pelenine suknežinta
kaukole – detektyvas Erlenduras netrukus įsitikina, kad viskas yra kur kas painiau nei atrodo. Ir
kaltininko nepavyks rasti kaip paprastai – tiesiog
paklausinėjus kaimynų…
230. Einar Örn Gunnarsson (1961–). Rojaus
paukščio ašaros : romanas / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Arlila, 2003.
„Rojaus paukščio ašaros” – Islandijoje sulaukė prieštaringo kritikų ir skaitytojų vertinimo.
Vieniems ji sukelia pyktį ir pasipiktinimą, kitus priverčia susimąstyti ar net nubraukti ašarą. Galbūt
todėl, kad sunku pasakyti, kas yra pagrindinis knygos veikėjas – auka ar budelis…
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Romanas „Patria“ neįtikėtinai tiksliai atskleidžia skirtingų pažiūrų ir ištikimybės šeimai pasek
mes draugystei. „Patria“ yra įtraukianti istorija, tai
tarsi viską niokojantis pasivaikščiojimas šeimos,
draugystės ir terorizmo paraštėmis. Ką reiškia
nuolat gyventi terorizmo šešėlyje? Kaip šeimoms
ir šalims susidoroti su žiauria praeitimi?
232. Falcones, Ildefonso (1959–) (Falkone
sas, Ildefonsas). Jūros katedra : [romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2019. – 2
garso diskai MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2008.
„Jūros katedra“ – intriguojantis pasakojimas
apie konfliktą tarp Bažnyčios ir Valstybės, tarp gėrio ir blogio ir kartu tai nepaprasta vieno žmogaus
gyvenimo istorija – nuo baudžiauninko iki kilmingojo. Knygos autorius Ildefonso Falcones – teisininkas, todėl finansiniai ir teisiniai aspektai čia aprašomi tiksliai ir išsamiai.
121

233. Santos, Care (1970–). Užrakinti kambariai : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz.. Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2019.
Romanas „Užrakinti kambariai“ – tai šeimos
saga, detektyvinis romanas, istorinė freska ir ambicingas pasakojimas, kuris nukelia skaitytoją į
tuos laikus, kai Barselona, atsidūrusi ant tragedijos slenksčio, vis tiek dar buvo tikras Ispanijos pramonės brangakmenis.
Italų literatūra
234. Brunini, Federica (1971–). Dvi undinės
stiklinėje : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2019.
Italų rašytojos Federicos Brunini romanas
„Dvi undinės stiklinėje“ pasakoja apie Goco saloje
įskūrusius poilsio namus bei atsiskleidžiančius ir
išsipildančius šių namų svečių likimus.
235. Di Fulvio, Luca (1957–). Žmogus, kuris dovanojo svajones : romanas / skaitovė Jūratė
Karazijaitė. – V.: LAB, 2019. – 2 garso diskai MP3
122

fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2018.
„Žmogus, kuris dovanojo svajones“ sužavės
dramatiškų trilerių mėgėjus. Tai istorija apie meilę,
apie radijo gimimą, apie Brodvėjų ir Holivudą. Bet
pirmiausia, tai istorija apie tikėjimą svajonių galia.
236. Ferrante, Elena (1943–). Istorija apie
prarastą mergaitę : [romanas] / skaitovė Ilma
Paluckė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Ciklo „Neapolietiška saga” 4–oji knyga. –
Tir. 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
„Istorija apie prarastą mergaitę“ – pasakojimo
kulminacija. Metai bėga. Elenos ir Lilos keliai tai
išsiskiria, tai vėl susikerta, tačiau jos visad išlieka
geriausiomis draugėmis. Per ilgus metus būta viską – ir džiaugsmo, ir netekčių, ir skausmo, ir meilės. Jos abi troško pabėgti iš Neapolio skurdo ir
gniuždančios miesto atmosferos, tačiau jų likimai
susiklostė skirtingai.
237. Moravia, Alberto (1907–1990) (Mora
vija, Albertas). Penktadienio vila : apsakymai /
skaitovė Irena Mikelionienė. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2006.
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Albertas Moravija (1907 – 1990) – garsiausias,
produktyviausias ir dažniausiai ekranizuojamas
Italijos rašytojas, gerai pažįstamas lietuvių skaitytojams. Rinktinės „Penktadienio vila“ tema – meilė,
išdavystė, šeimyninio gyvenimo rutina, visi veikėjai vaizduojami su A. Moravijai būdingu humoru, o
veiksmo atomazga – nenuspėjama ir netikėta.
Japonų literatūra
238. Endō, Shūsaku (1923–1996). Tyla : romanas / skaitovė Kristina Balandytė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: K. : Obuolys,
2007.
XVII a. Japonija. Negausios krikščionių bendruomenės persekiojimas pasiekė apogėjų. Į šią
prieštaravimų draskomą šalį slapta atvyksta du
portugalai kunigai. Jų užduotis – vėl suburti draugėn pasklidusius tikinčiuosius, o svarbiausia – sužinoti tiesą apie vieną dingusį misionierių, kuris,
pasak gandų, išsižadėjo tikėjimo.
239. Ishikawa, Masaji (1947–). Upė tamsoje :
sukrečianti vieno pabėgimo iš Šiaurės Korėjos istorija / skaitovas Audrius Meška. – V.: LAB, 2019. –
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1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta
iš: V.: BALTO, 2019.
Šiurpą keliantys memuarai apie tikrą gyvenimą Šiaurės Korėjoje. „Upė tamsoje“ – tai pasakojimas apie režimą, iš kurio kartais juokiamės, nes
mūsų protas negali suvokti, kad tai gali būti realybė. Tai pasakojimas apie valstybę ir režimą, kuris
niekda nesikeičia, tai pasakojimas apie žmogiškąjį
orumą.
240. Murakami, Haruki (1949–) (Murakamis,
Harukis). Aklas gluosnis, mieganti moteris : [apsakymai] / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2018.
Šiuose apsakymuose Murakami žmogaus
emocijoms ir patirtims vaizduoti pasitelkia pačius
netikėčiausius veikėjus – gyvybingus varnus, nusikaltėlę beždžionę, ledo žmogų. Jo pasakojamos
prieštaringos istorijos įtraukia ir žavi.
241. Murakami, Haruki (1949–) (Murakamis,
Harukis). Visi Dievo vaikai šoka : apsakymai / skaitovė Živilė Maldeikytė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2013.
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„Visi Dievo vaikai šoka“ – pirmasis Haruki
Murakami apsakymų rinkinys, kurį vienija bendra
tema. Visuose apsakymuose galima įžvelgti antgamtiškumo motyvą, kuris būdingas daugumai
autoriaus kūrinių. Rašytojo kūryboje šis rinkinys
išsiskiria tuo, kad visi apsakymai parašyti jam nebūdingu trečiuoju asmeniu.
Kanadiečių literatūra
242. Fielding, Joy (1945–). Bloga duktė : trileris / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2019. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš: V.: BALTO leidybos namai, 2019.
Psichologė iš Los Andželo priversta grįžti į
gimtąjį miestelį, kur kažkada jos šeimą ištiko tragedija. Knyga „Bloga duktė“ – tai ne tik žmogžudystės istorija, bet ir skaudi moters kelionė į praeitį.
243. Huston, Nancy (1953–). Dolce agonia :
romanas / skaitovė Miglė Greičiuvienė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2018.
Šonas Padėkos dienai pasikviečia atvykti dvylika bičiulių. Sniegas įkalina Šono svečius ir jie negali išvykti. Padėkos diena virsta išpažintimi – apie
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prarastą ar iššvaistytą laiką, apie neišsipildžiusias
svajones ir giliai slypinčias baimes. Iš dalies jų praeities klaidos neleidžia jiems būti savo šeimų rate,
tad tenka pasinerti į šiek tiek tragikomišką bičiulių
draugijos vakarienę.
244. Mistry, Rohinton (1952–) (Mistris,
Rohintonas). Šeimos reikalai : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Tyto alba, 2018.
„Šeimos reikalai“ – dviejų kambarių bute telpantis trijų kartų pasaulis. Romanas ne tik pasakoja trijų kartų gyvenimo istoriją, bet ir atskleidžia
sudėtingą šiuolaikinio Mumbajaus paveikslą.
245. Sileika, Antanas (1953–). Laikinai
jūsų : romanas / skaitovas Rokas Simanavičius. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2019.
Romanas „Laikinai jūsų“ pasakoja apie sudėtingą Lietuvai tarpukario laikotarpį. Autorius sukuria gyvą ir paslaptingą nepriklausomybę kuriančios šalies vaizdą ir užburiantį laikinosios sostinės
paveikslą.
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Katalonų literatūra
246. Cabré, Jaume (1947–). Eunucho šešėlis : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2019.
„Eunucho šešėlis“ – tai Gensanų šeimos istorija. Migelis Gensana per vakarienę su kolege
atsigręžia į savo praeitį ir permąsto savo gyvenimą. Laiką praleistą universitete, kovą su Franko
režimu, kerštą ir pasikėsinimus, kurie iki šiol taip
ir liko neišaiškinti, politinį smurtą, šeimos istorijos
paslaptis. Jis mąsto ir apie meną, apie muziką, kuri
jam visuomet tiek daug reiškė.
Kolumbiečių literatūra
247. Escobar, Pablo (1949–1993) (Eskoba
ras, Pablas). Ko man niekada nesakė tėvas / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 18 egz. – Įgarsinta iš:
K.: Obuolys, 2018.
Knygoje autorius pasakoja, kur ir su kuo buvo
Pablas Eskobaras tą dieną, kai jo pasamdyti asmenys nužudė Kolumbijos teisingumo ministrą,
kokie ryšiai tėvą siejo su maištininkų grupuote
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M–19 ir kaip jis buvo susijęs su JAV Saugumo departamentu (DEA) bei Centrine žvalgybos valdyba
(CIA).
Korėjiečių literatūra
248. Sin, Kyŏng–suk (1963–). Prašau,
pasirūpink mama : romanas / skaitovė Monika
Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Baltos lankos, 2019.
„Prašau, pasirūpink mama“ – tai sensacija tapusi istorija apie staiga dingusios motinos paieškas ir suvokimą, kaip mažai mes vieni apie kitus
žinome. Pak Sonjo – žmona ir mama, kuri gyveno pasiaukojimų ir kompromisų kupiną gyvenimą.
Vieną dieną Seulo metro stotyje 69–erių metų Pak
Sonjo dingsta...
Lenkų literatūra
249. Miłosz, Czesław (1911–2004) (Milošas,
Česlovas). Pavergtas protas : esė / skaitovas
Čaikauskas. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
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Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo
„Pavergtas protas“ – legendinė knyga. Tai ne tik
garsus antistalinizmo tyrinėjimas, bet ir literatūros
traktatas, esė apie žmogų, istorijos mechanizmą,
kultūrą ir politiką. Autorius tyrinėja totalitarizmą,
remdamasis daugiausia Lenkijos socializmo patirtimi. Skyriuje „Baltai“ ir kitur kalbama apie Lietuvą.

nedidelių novelių, apysakų, esė ir kelionių apybraižų. Tai pasakojimas apie šių dienų klajoklius – apie
mus. Apie vidinį nerimą, kuris verčia žmogų palikti
savo namus ir keliauti ieškant kažin kokio tikslo, o
tuo tikslu dažnai tampa pati kelionė.

250. Myśliwski, Wiesław (1932–) (Mys
livskis, Vieslavas). Paskutinis išdalijimas : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Mintis, 2018.

252. Anra, Aneta (1980–). Niki : dvigubas
portretas: romanas / skaitovė Ilma Paluckė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2019.

„Paskutinis išdalijimas“ – tai filosofinis ir daugialypis romanas, kurio tema yra žmogus ir žmogaus likimas – atsitiktinis ir būtinas. Prasmingai sudėliota knyga, kurią galima skaityti ne vieną kartą,
vis atrandant naujus matmenis ir perspektyvas.
251. Tokarczuk, Olga (1962–). Bėgūnai : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019.
Olgos Tokarczuk romanas „Bėgūnai“ – knyga–kaleidoskopas, sudaryta iš trumpų miniatiūrų,
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Lietuvių literatūra

Ties autobiografijos ir romano riba balansuojantis Anetos Anros kūrinys „Niki: dvigubas portretas“ – tai dviejų menininkių gyvenimo istorijos,
jų būties paralelės ir gijos. Malena – mergina iš
Žvėryno Vilniuje. Niki de Saint Phalle – pasaulinio garso kūrėja iš Paryžiaus. Jos abi gimė po
Skorpiono ženklu, jos abi gimė tą pačią dieną. Be
gimtadienio, rodos, daugiau nieko bendra – kita
tautybė, gyvenamoji aplinka, jokių bendrų patirčių
ir atsiminimų…
253. Aškinytė, Rasa (1973–). Istorija kaip
upė : romanas / skaitovė Laura Ivoškienė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
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egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2018.
Keturios moterys – Holė, Konstancija, Gina
G. ir Ubagė. Jos visos susijusios. Jos gyvena skirtingu laiku, tačiau visos savyje neša nepaprastą
moterišką supratingumą ir atjautą, neišsipildžiusios meilės ilgesį, stiprybės ir net herojiškumo reikalaujančią motinystę ir pasiaukojimą. Knygos herojes vienija ir skiria upė, kuri kartu su moterimis
nesustabdomai suka laiką ir lemia gyvenimus...
254. Baltrušaitytė, Monika (1989–). Išėję
prie upės : novelės / skaitovė Laura Ivoškienė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2018.
Iš pradžių buvo rūškanos Kalvarkės, kuriose
taksistas partrenkė mano šunį ir nesustojo atsiprašyti, tada – amžinasis, lyg pamirštas pleistras
neatplėšiamas Žvėrynas, miglotai, kaip per ananasų sultis vis dar regimas Žurnalistikos institutas,
Vokiečių gatvė ir TSPMI, o tada... pirmieji darbai
redakcijose, net Tailando boksas bus čia koją pakišęs ir visa tai spėjo įvykti nuo trapios 1989–ųjų
žiemos, kuri tuomet dar buvo balta kaip tuščias
puslapis.
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255. Baltus, Evita. Gintaro kambarys gelmėje. Meilė : romanas / skaitovė Vaida Šilaikienė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2017.
Aura Enida kuria papuošalus iš gintaro.
Mėgstamiausia dizainerės pramoga – nardyti tropinėse jūrose. Vieną vakarą Frankfurto džiazo
klube ji susipažįsta su džiazo mėgėju, tai tampa
lemtimi… Romane tarsi povandeniniame labirinte
vis išnyra moters emocijos, jausminės ir erotinės
patirtys.
256. Bartasevičius, Valdas (1954–). Spąs
tuose : Vilniaus detektyvas / skaitovė Regina
Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2019.
„Spąstuose“ – ketvirtoji autoriaus parašyta kriminalinė istorija. Šį kartą žurnalistui Tadui
Dirvoniui teks įsivelti į dingusios bankininko dukters paieškas ir kapstytis po praeities užkaborius.
Nidoje nužudyto bankininko duktė dingusi, ir jis
pats priverstas prisidėti prie paieškų.
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257. Baubinaitė, Kristina (1983–). Slėpynės
Anglijoje : romanas / skaitovė Regina Jokubaus
kaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2019.
„Slėpynės Anglijoje“ – tai pasakojimas apie
moderniąją vergystę Rytų Anglijos Piterboro mieste. Kaipgi ten, Anglijoje, yra iš tiesų? Ar išties ten
išsipildo svajonės? Net sunkiomis aplinkybėmis
gyvenime nestinga meilės ir draugystės, kaip, beje,
ir išdavystės. „Slėpynės Anglijoje“ – knyga apie tai,
ką daugelis emigrantų linkę nutylėti…
258. Bogdanas, Ramūnas (1959–). Prie bedugnės : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Ciklo
„Ukrainos tridantis“ 1–oji knyga. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: Vilnius : Baltos lankos, 2018.
Debiutinis žurnalisto, politikos apžvalgininko
Ramūno Bogdano romanas „Ukrainos tridantis.
Prie bedugnės“ – tai pirmoji autoriaus sumanyto
knygų ciklo apie pastarojo dešimtmečio įvykius
Ukrainoje dalis. Įtemptas ir pulsuojantis pasakojimas skaitytoją nuveda į skurdžiausias, pavojingiausias ir niūriausias, o kartais ir itin spalvingas
Ukrainos vietas.
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259. Bruni, Vilhelmina (1934–). Palėpėje
kažkas vaikšto : detektyvinis romanas / skaitovė
Lina Urbonienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Charibdė, 2010.
Detektyve „Palėpėje kažkas vaikšto” kolekcininko našlė Emilija ir jos globotinė jauna mergina
Nora išgirsta, kad jų namo Žvėryne palėpėje naktimis kažkas vaikšto. Žvėryno bendruomenė susirūpina moterų gerove, imasi tyrimo, kuriam vadovauja Noros pažįstamas policininkas Česlovas. Įvykiai
sparčiai keičiasi, galiausiai pavyksta nutverti besilaužiantį į palėpę jaunuolį, deja, jis žūsta ir viskas
dar labiau susipainioja…
260. Buitkus, Raimondas (1971–). Nuotrauka
dembelio albumui : autobiografinis romanas : [N–
18] / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
Autobiografiniame romane „Nuotrauka dembelio albumui“ pasakojama apie ne vienos kartos Lietuvos vyrų patirtį, palikusią nemažai sielos
randų. Savo dviejų sūnų vis prašomas papasakoti
apie metus, kai jis buvo kareivis, tėtis mieliau renkasi apie tai nekalbėti. Tačiau tyla ir užsisklendi135

mas tik dar labiau augina baimes, kompleksus ir
maitina vidinius demonus. Vieną dieną berniukų
tėtis supranta, kad išgydyti gali tik atvirumas.
261. Buivydaitė, Irena (1954–). Rožių dvaras : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2019.
Hera ir Leonas gyveno pasiturinčiai didžiuliame dvare, o Heros puoselėjamas rožynas buvo tikra dvaro puošmena. Tačiau Heros vyras Leonas
netikėtai miršta ir žmona lieka dideliame dvare viena ir prislėgta. Negana to, Hera išsiaiškina, kad
vyras nuo jos slėpė begalę dalykų. Verslas bankrutuoja, beveik visas turtas įkeistas bankui…
262. Čekuolis, Algimantas (1931–). Kur
velnias nenešioja : apysakos / skaitovė Nijolė
Lipeikaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2019.
Knygoje „Kur velnias nenešioja“ autorius pasakoja neišgalvotas istorijas, kurios ir pavojingos,
ir liūdnos, ir tragiškos, ir labai dažnai tiesiog juokingos. Išskirtinis A. Čekuolio pasakojimo tonas ir
stilius leidžia neįtikėtinai tiksliai, gyvai ir įtaigiai at136

skleisti apsakymų personažų charakterius, papasakoti jų patirtus išgyvenimus.
263.
Černiauskaitė,
Laura
Sintija
(1976–). Šulinys : mažasis romanas / skaitovė
Jūratė Jadkonytė–Patraitienė. – V.: LAB, 2019. –
1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: LAB, 2018.
Naujame romane „Šulinys“ siužetas pasukamas kitu kampu – auka tampa nusikaltėle. Kai žlugo vienišos mamos Juditos viltys, jog mylimasis
paliks savo žmoną ir ateis pas ją, šoko būsenoje ji
įstumia dukrelę į šulinį. Rašytoja įtraukia ir skaitytoją į svarstymus, kas privedė moterį iki tokio nesuvokiamo nusikaltimo, kaip tokią dramą išgyvena
moteris ir aplinkiniai?
264. Degutytė, Janina (1928–1990). Poezija /
skaitovė Monika Baranauskaitė–Grajauskienė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Žaltvykslė, 2007.
Šį poezijos rinkinuką sudaro pluoštas XX a.
II pusės lietuvių poetės J. Degutytės eilėraščių iš
„Rinktinių raštų”.
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265. Flick, Rokas (1936–). Išlikę karo verpetuose : skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
„Išlikę karo verpetuose“ – pasakojimas, tęsiantis romano „Emma, pastoriaus duktė“ siužetinę
liniją. Romano veiksmas vyksta beveik dviem dešimtmečiais vėliau. Dabar Prūsų Lietuva dalyvauja kare, vėliau pavadintame Septynerių metų karu
(1756–1763 m.), į kurį įsitraukė dauguma Europos
valstybių. Krašto nelaimės neaplenkė ir su lietuvninkais Gariniais susigiminiavusių zalcburgiečių.
266. Geda, Sigitas (1943–2008). Poezija /
skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Žaltvykslė, 2006.
S. Geda – neabejotinai išskirtinio talento poetas. Jo poezija daugiasluoksnė, daugiaprasmė,
stebinanti savitomis metaforomis, fantastinėmis
hiperbolėmis, netikėtais žodžių sąskambiais, keliančiais keisčiausių asociacijų.
267. Geda, Sigitas (1943–2008). Žalieji
pergamentai : dienoraščiai / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
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fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
Sigitos Gedos eseistika, jo dienoraščiai –
tekstai, kuriuose jo žvilgsnis plačiausias, o įžvalgos nepaprastai gilios. Šiuose kūriniuose jis tampa
pasakotoju, išmintinguoju vedliu, kuris skaitytojus
veda link kitų didžių kūrėjų ir išskirtinių istorinių įvykių. Poeto tekstai prabyla į skaitytoją paprasta ir
suprantama kalba.
268. Genys, Gintautas (1956–2017). Pa
gaunės medžioklė : [romanas]. – V.: LAB, 2013. –
3 t.
T. 3 / skaitovas Algimantas Butvilas. – 2019. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Kalendorius, 2019.
Autorius, atidžiai išstudijavęs XIX a. 2–7 dešimtmečių Rusijos, Lenkijos ir Lietuvos istorijos
vyksmą, nuosekliai ir gyvai atskleidžia baisią tarpusavio santykių dramą.
269. Gimberis, Jurgis (1938–2018). Kolizija :
kūrybos rinktinė / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2019.
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Jurgis Gimberis (1938–2018), atsakydamas
į klausimą, apie ką ši knyga, teigė: „Apie meilę.
Gyvenimui, žmogui, darbui, gamtai… Apie santykius. Šeimyninius, visuomeninius, privačius, viešus, atvirus, slaptus… Apie laimę, ašaras, isteriją,
ramybę, tėvus, vaikus, žmonas, vyrus… Apie kitą
žvilgsnį į tą patį… Apie žodžius, žodžius, žodžius…
Apie neviltį ir juoką.“
270. Gudavičius, Henrikas (1943–). Klai
džioja kažkas prie Krūčiaus : laiškai iš kaimo /
skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: Lietuvos aklųjų
biblioteka, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Aštuntoji diena, 2018.
Gamtininko ir publicisto Henriko Gudavičiaus
2013–2016 metais rašyti dienoraščiai – tai gamtos artumoje gyvenančio žmogaus laiškai, kupini
kasdienybės grožio, lėto buvimo džiaugsmo ir išminties. Gamta ir jos nuolatinio virsmo stebėjimas
tampa pagrindine pasakojimo ašimi.
271. Gutauskas, Leonardas (1938–). Pravar
dės : apysakos / skaitovė Šarūnė Andriuškevičiūtė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2018.
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Apysakų rinkinys „Pravardės“ – pasakojimai,
kuriuose autorius dabartį gręždamas į praeitį rekonstruoja įvairius kultūrinius ir socialinius kontekstus. Pasakojamose istorijose daug persidengiančių
kultūrinių kontekstų. Nors visi aprašyti įvykiai, sako
autorius, tikri, „Pravardės“ kupinos vaizduotės ir išgalvotų pasažų.
272. Herlyn, Jolita (1966–). Veidu į saulę : romanas / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
Romanas „Veidu į saulę“ kviečia pajusti kito
žemyno ritmą. Ryškios Meksikos spalvos, kvapai,
garsai ir nuolatinis šurmulys romane mainosi su
lietuvišku niūrumu ir dangaus pilkuma, o globojančias senovės majų dvasias keičia vienatvė daugiabutyje Klaipėdoje.
273. Jonuškaitė, Birutė (1959–). Maestro :
romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019.
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Romanas „Maestro“ pasakoja apie vaikystėje
dvasiškai sužalotą turtingų tėvų sūnų, kuris užaugęs atsiduoda tapybai, tačiau taip ir neišmoksta
atsiverti žmonėms. Viktoras niekada nepatyrė tikros motiniškos meilės, išgyveno stingdantį karo
siaubą, buvo išduotas moters, kurią mylėjo. Tokios
gyvenimo patirtys lėmė Viktoro charakterį ir gyvenimo būdą…
274. Juodkūnė, Inga. Rytoj vėl patekės
saulė : autobiografinis romanas / skaitovė Nijolė
Lipeikaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2019.
Psichologės Ingos Juodkūnės romanas „Rytoj
vėl patekės saulė“ – tai skausmingas ir realistiškas
pasakojimas apie depresiją išgyvenančią moterį.
Pagrindinė romano herojė – Paula. Jai 35–eri, ji
sėkminga, karjeros aukštumų pasiekusi moteris,
sugebanti derinti vadovės pareigas tarptautinėje
kompanijoje ir rūpinimąsi šeima. Tačiau galiausiai
toks gyvenimas lieka tik fasadu, o už jo viskas ima
griūti…
275. Juozaitis, Arvydas (1956–). Ryga –
niekieno civilizacija : grožinė publicistika / skaitovė Inga Vilimė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
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MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2014.
Filosofas Arvydas Juozaitis knygoje supažindina su Latvijos praeitimi, politika, kultūra, kasdienybe. Skvarbus rašytojo žvilgsnis pastebi tai, ko
nemato trumpam pas kaimynus užsukęs lietuvis.
Latvija ir Lietuva – panašios, tačiau vis dar nemokančios tautinio šokio šokti poroje.
276. Knabikaitė, Vaida (1974–). Taurė, gyvatė, svastika : istorinis romanas apie asmeninius
Hitlerio gydytojus / skaitovas Justinas Gapšys. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
Autorė naujajame savo romane grįžta prie
neišsemiamos nacių diktatoriaus temos, svarbiausiais romano veikėjais pasirinkusi asmeninius
Adolfo Hitlerio gydytojus: Teodorą Morelį, Liudvigą
Štumpfegerį ir Karlą Brantą. Kur prasideda ir baigiasi gydytojo etika, vykstant kruvinam karui, nusinešusiam milijonus gyvybių, skaudžiai ir tragiškai
palietusiam daugelio valstybių, tarp jų ir Lietuvos,
likimus?
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277. Kudarauskaitė, Meilė (1932–). Istorijos
iš pastalės : atminimai, priminimai / skaitovė
Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Homo liber, 2018.

279. Kunčinas, Jurgis (1947–2002). Užėjau
pas draugą : trumpi apsakymai / skaitovė Dovilė
Poškutė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.

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… Meilė Kudarauskaitė

Tai – netikėtai anksti mirusio talentingo rašytojo paskutinė trumpų apsakymų knyga. Išradingai
konstruojamuose kūriniuose darniai pinasi tragizmas, komizmas, satyra, absurdas, erotika, išmonė ir žiaurūs tikrovės faktai. Stilingas pasakojimas
nelabai paiso žanrinių ribojimų: greta grakščios
novelės – šmaikštus feljetonas, perskaitęs ilgoką
apsakymą, randi eseistikos šedevriuką.

278. Kulvinskaitė, Virginija (1983–). Kai aš
buvau malalietka : [romanas] / skaitovė Monika
Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Kitos knygos, 2019.

280. Kunčius, Herkus (1965–). Lietuviškos
apybraižos : istorijų romanas / skaitovas Algimantas
Butvilas. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.

Pirmą kartą apie laukinį dešimtąjį dešimtmetį
Vilniuje pasakoja jauna moteris. Kioskeliai, reivai,
pirmieji Vilniaus naktiniai klubai, tūsai, vėliau – doktorantūra ir tarptautinės konferencijos. Pastangos
pritapti, meilė, malonumo troškimas, laimės akimirkos, purvas. Jokio sentimentalumo. Jokių pasiteisinimų. Jokios patetikos.

Romaną „Lietuviškos apybraižos“ sudaro septyni atskiri pasakojimai. Juos jungianti grandis – istorinės asmenybės, įvairiu metu ilgesniam ar trumpesniam laikui apsilankiusios Lietuvoje, perkoštos
per subtilios ironijos kupiną rašytojo vaizduotę, primena gaivališko karnavalo dalyvius.
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281. Lazdynų Pelėda. Našlaitė : apysakos ir
apsakymai / skaitovė Aušra Juodelienė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: Panevėžys : E.
Vaičekausko knygyno leidykla, 2008.
282. Liauškaitė, Anželika (1985–). Mano širdis plaka tarp žemės ir dangaus : romanas / skaitovė Aura Zablackytė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: BALTO, 2018.
Liepos vaikystės draugės Julės svajonės
sugrįžti į profesionalaus baleto sceną Londone
žlunga patyrus rimtą traumą. Nepaisant to, Liepa
nusprendžia padėti draugei atgauti pasitikėjimą
savimi. Tam prireikia tobulosios Anos pagalbos,
tačiau nė viena iš draugių nežino, kas iš tiesų slepiasi po nepriekaištinga karjera ir sėkmės lydimos
moters stiprybe. Galbūt prabangus Anos gyvenimas ir šeimyninė laimė tėra iliuzija?
283. Marcinkevičius, Marius. Juodoji Vil
niaus saulė : romanas / skaitovė Jūratė Kara
zijaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2019.
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Romanas „Juodoji Vilniaus saulė“ – tai įtampos ir netikėtų istorinių faktų kupinas pasakojimas
apie meilę ir nusikaltimą, apie švelnumą ir žiaurumą. Čia ir mafijos grupuotės, ir kontrabanda, ir feminizmo daigai, ir akupunktūros pradžia. Tai bus
visiškai nauja ir intriguojanti pažintis su XX a. pradžios Vilniumi.
284. Martynenko, Marius Povilas Elijas
(1993–). Praeis / skaitovas Rokas Simanavičius. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2019.
„Praeis“ – antroji poeto, slemo atlikėjo Marijaus
Povilo Elijo Martynenko knyga, kurioje rašytojas
toliau su skaitytojais dalinasi nepagražintos žmogiškosios tikrovės išgyvenimais.
285. Martinkus, Vytautas (1943–). Me
džioklė draustinyje : romanas / skaitovė Milda
Rutkauskienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Vaga, 1983.
Romane vaizduojamas gamyklos gyvenimas, technikos ir žmogaus dvasingumo konfliktas.
Svarbiausių romano veikėjų likimai glaudžiai su147

siję su darbu, su savaip suvokiamo etinio idealo
ieškojimais.

mus, kuriems išreikšti neretai pasirenka alegorijas,
pasakos formas.

286. Mažylis, Liudas (1954–). 99 šimtosios :
veiksmo trileris / skaitovas Audrius Meška. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Ciklo 2–oji
knyga. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2018.

288. Mykolaitis–Putinas, Vincas (1893–
1967). Altorių šešėly : romanas / skaitovas Rokas
Simanavičius. – V.: LAB, 2019. – 2 garso diskai
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2005.

Knygoje „99 šimtosios“ veiksmas vyksta
Valstybės 100–mečio minėjimo metais. Vienišasis
profesorius – pagrindinis romano veikėjas – negali
neieškoti Dokumento, jis vėl leidžiasi į kelionę ir
patiria begalę nuotykių, rizikuoja ir dažniausiai tuo
mėgaujasi. „99 šimtosios“ įtrauks skaitytoją į tikrą
medžioklę, kurioje netikėti posūkiai ir veiksmas
konkuruoja su guviu protu.

Romanas „Altorių šešėly” laikomas geriausiu psichologiniu romanu lietuvių literatūroje. Jo
centre – prieštaravimų draskomas jaunas kunigas
Liudas Vasaris. Jam sunku rasti savyje tikrąjį tikėjimą Dievu, jis sunkiai reiškia jausmus ir yra linkęs
į vienatvę. Pasirodžiusi jauna klebono giminaitė
Liucė dar labiau sujaukia Liudo jausmus: kaip galima mylėti ir likti ištikimam kunigo pašaukimui?

287. Mekas, Jonas (1922–2019). Laiškai iš
Niekur / [sudarė ir parengė Algimantas Antanas
Naujokaitis ; redagavo Danutė Kalinauskaitė] ;
skaitovė Lina Daugėlaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir.
14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 1997.

289. Mykolaitis–Putinas, Vincas (1893–
1967). Poezija / [parengė Agnė Iešmantaitė] ; skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Žaltvykslė, 2004.

„Laiškai iš niekur“ – jais autorius siekia apmąstyti esminius žmogaus gyvenimo etikos klausi148

Šį leidinį sudaro pluoštas vieno iškiliausių XX
a. poetų Vinco Mykolaičio–Putino įvairiais metais
parašytos poezijos.
149

290. Morkūnas, Vidas (1962–). Pakeleivingų
stotys : proza / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Odilė, 2019.
„Pakeleivingų stotys“ – labai trumpų novelių
ciklas. Autorius per detales, per graudžius, komiškus, tragiškus ar visai kasdieniškus nutikimus atveria skaitytojui žmogaus sielos erdves ir ankštumas.
Gyvenimo istorijos, sutalpintos į kelias pastraipas,
sodrūs žodžiais nutapyti vaizdai čia sugula į įspūdingą, kruopščiai sudėtą likimų mozaiką.
291. Navakas, Kęstutis (1964–). Privatus gyvulėlių gyvenimas : romanas / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2018.
Nacionalinės literatūros ir meno premijos laureatas Kęstutis Navakas – šiandien vienas žinomiausių Lietuvos rašytojų. Romane „Privatus gyvulėlių gyvenimas“ atsiskleidžia geriausi rašytojo
kūrybos bruožai – stiliaus grakštumas ir elegancija, intelektualus humoras ir subtili ironija.
292. Opolskaitė, Daina (1979–). Dienų piramidės : novelės / skaitovė Rūta Rainienė. – V.:
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LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2019.
Novelių rinkinys „Dienų piramidės“ – tai smulkiojo žanro kūrinių rinkinys. Autorė apnuogina
žmogų, jo būtį ir buitį, novelėse pinasi realybė ir
mistika. Kai kurios iš jų jau buvo spausdintos literatūriniuose ar kultūriniuose leidiniuose.
293. Palčinskaitė, Violeta (1943–). Paslapties
babilonai, arba Aš tau siunčiu labų dienų : atsiminimai / skaitovė Rūta Rainienė. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Tyto alba, 2019.
Knygoje „Paslapties babilonai arba Aš tau
siunčiu labų dienų“ autorė atskleidžia įdomiausias
ir netikėčiausias savo gyvenimo patirtis. Ji vedasi skaitytoją į susitikimus su rašytojais, menininkais, aktoriais, režisieriais – Juozu Miltiniu, Donatu
Banioniu, Pauliumi Širviu, taip pat su užsienio literatūros grandais, kuriuos jai teko pažinti.
294. Papievis, Valdas (1962–). Brydė : [romanas] / skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Odilė, 2018.
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Romane iš fragmentų dėliojamos dvi istorijos:
viena – apie pokario žmonių šiurpius išgyvenimus
mažame miestelyje, kita – apie Sąjūdžio metų
Vilnių. „Brydėje” kuriami istoriniai vaizdai – neįprasti ir paveikūs, o įvykių gausa knyga nenusileidžia amerikietiškam veiksmo filmui.
295. Parafinavičius, Rolandas (1964–). Foto
grafas : romanas / skaitovas Rokas Simanavičius. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: BALTO, 2018.
Šiaulietiško slengo prisodrinta istorija apie fotografų gildijos užkulisius, detektyvu virtusias erotinio kadro paieškas ir vyriškos širdies klystkelius.
296. Paukštys, Saulius (1964–). Pustoniai ir
atspalviai : detektyvinė istorija / skaitovas Rokas
Simanavičius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Kriventa,
2018.

Radzevičiene ; skaitovas Rokas Simanavičius. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
14 egz. – Įgarsinta iš: V.: BALTO leidybos namai,
2019.
Marius Repšys knygos puslapiuose pasakoja
savo istoriją nuo mažens iki sėkmingos karjeros ir
apdovanojimų scenoje. Ir visas laiko atkarpas vienija viena tema – emocinė, psichologinė ir dvasinė sveikata. Tai atvira išpažintis apie ligą ir norą
gyventi.
298. Rožėnas, Vladas. Viskas gerai, aš dar
jaunas : romanas / skaitovas Rokas Simanavičius. –
V. LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2019.

„Pustoniai ir atspalviai” – tai detektyvinė istorija, pasakojanti apie menininkų gyvenimą ir nutikimus, kurie įvairiai veikia jų kūrybą.

Debiutuojančio rašytojo Vlado Rožėno knyga „Viskas gerai, aš dar jaunas“ 2019 m. laimėjo Lietuvos rašytojų sąjungos „Pirmosios knygos“
konkursą. Ši knyga – tai pasakojimas apie vaikiną, kuris susimauna ir praleidžia didžiausią karjeros galimybę. Vis dėlto, jam suteikiamas šansas
pasitaisyti.

297. Repšys, Marius (1984–). Heraklis Nr.
4 : biografinis romanas / Marius Repšys su Laisve

299. Ruseckaitė, Aldona (1950–). Padai pilni vinių : romanas apie Salomėją Nėrį / skaitovė
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Rūta Rainienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2018.

Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019.

Biografinis romanas „Padai pilni vinių“ pasakoja dramatišką poetės gyvenimo istoriją ir atskleidžia jos lyrišką, bet tvirtą būdą. Salomėja
Nėris – moteris, motina, mylimoji, poetė, kuri jaučia, išgyvena, kovoja, bijo suklysti, blaškosi tarp
maištaujančios dvasios ir visiško užsisklendimo.
Tai galima justi ir jos kūryboje, ir asmeninio gyvenimo peripetijose.

Naujausioje knygoje „Tik ištarti reikėjo“ poetė
prisimena jaunystę, Sibiro tremties metus, žvelgia į
savo gyvenimą iš tolimesnės distancijos. Ji natūraliai priima gyvenimą kaip išbandymų virtinę, gėrio
ir blogio susidūrimus. Poetė neturi pretenzijų nei
žmonėms, nei Aukščiausiajam. Skaitytojus ji paperka melodingu eilėraščiu, meistrišku eiliavimu.

300. Sabaliauskaitė, Kristina (1974–). Petro
imperatorė : romanas. – V.: LAB, 2019. – 2 t.
T. 1 / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – 2019. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta
iš: V.: „Baltų lankų“ leidyba, 2019.
Kristinos Sabaliauskaitės naujausias istorinis romanas „Petro imperatorė“ – pirma dilogijos
knyga, paremta išsamiais epochos tyrimais, autentiškais šaltiniais, išlikusiais istorinių asmenybių
laiškais ir atskleidžianti kultūrologinę mentalitetų
istoriją.
301. Skučaitė, Ramutė (1931–). Tik ištarti reikėjo : eilėraščiai ir proza / skaitovė Monika
154

302. Smagurauskaitė, Dalia (1984–). Ma
draso deimantas : romanas / skaitovė Ilma
Paluckė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos,
2019.
Išskirtinio grožio, rytietiškai spalvingas ir įtampos kupinas Dalios Smagurauskaitės romanas
„Madraso deimantas“ pasakoja istoriją apie itin
vertingą, tačiau prakeiksmu paženklintą brangakmenį. Kiek žmonių, siekiančių jį gauti, nukentės ir
ar bent vienam pavyks praturtėti?
303. Šarknickas, Robertas (1974–). Šarkos
sielos šauksmas : [autobiografinis pasakojimas] /
skaitovas Marius Dijokas. – V.: LAB, 2019. – 1 gar155

so diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir.
14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Grasinimai, pažeminimai, skausmas… Taip
gyvenom tarybiniais laikais internatuose. Niekas
negalėjo numatyti, kad patirsime smurtą, išdavystes ir patys tapsime smurtautojais, netgi niekšais.
Bet blogi dalykai niekada nesitęsia amžinai, juos
nugali jautrių žmonių meilė, ir tik jiems padedant
gali pasiekti tai, ko niekada nesitiki. Dabar gražiausi dalykai man – vakarais tariami dukterų žodžiai:
„Mylim tave, tėti…“
304. Širvinskas, Marijus (1983–). Oro : [romanas] / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Odilė, 2018.
Marijus Gailius teigia jau kone dešimtmetį gvildenęs šiuolaikinio žmogaus ir jo gyvenimo temas,
domėjęsis klimato tyrimais ir būtent iš to gimė romanas „Oro“, kuriame jis atskleidžia šiuolaikinės
civilizacijos tragediją – dar niekada istorijoje žmonės negyveno taip patogiai ir tuo pačiu metu taip
pavojingai – nesugebėdami įvertinti grėsmės, kuri
tai kasdienei gerovei kyla.
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305. Tapinas, Andrius (1977–). Prezidentas :
romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2019.
Andriaus Tapino knyga „Prezidentas“ – tai
politinis trileris, pasakojantis apie prezidento rinkimų kovą, kurioje net patys sąžiningiausi žaidžia
nešvariai. 2019 metai. Dėl prezidento posto kovoja jaunas politikas Rokas Oginskis ir radikalas
Kazimieras Liaudis. Rokas Oginskis yra vedęs įtakingos Lietuvoje Tėvynės ateities partijos lyderio
dukterį. Ar tai jam padės laimėti rinkimus? O gal
taps papildomu trukdžiu ir suteiks progą ultrakairiųjų judėjimo lyderiui užimti Daukanto aikštę?
306. Toleikis, Vytautas (1960–). Pasakoji
mai prabudus : atsiminimai / skaitovė Aura
Juškevičienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Naujasis židinys–Aidai, 2017.
„Pasakojimai prabudus” – tai neįprastai drąsūs, atviri, liūdni ir juokingi, gyvi ir skaidrūs atsiminimai apie gyvenimą XX a. septinto ir aštunto
dešimtmečio tarybinėje Lietuvoje. Jų autorius sąžiningai ir kone etnografiškai detaliai aprašo to
meto kasdienybę, artimuosius ir vietinius gyvento157

jus, buitį, situacijas, galimybes..., vartojami tarmiški žodžiai, tam metui būdingi posakiai.
307. Treinys, Pranas (1928–). Audriaus
Pūkelio meiliškos kalvarijos : teatrinis romanas /
skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB, 2019. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Pro omnia, 2018.
Pagrindinis romano herojus – jaunuolis, nusprendęs pasirinkti aktoriaus profesiją, kalbama
apie jo dvejones, įsimylėjimus, blaškymąsi tarp
nuo vaikystės diegtų katalikiškų vertybių ir nūdienos gyvenimo realijų. Savo personažų lūpomis
autorius su lengva ironija komentuoja šių dienų
Lietuvos politinius įvykius, moralines problemas,
kuria įtaigias fantasmagorines scenas.
308. Tumasonytė, Jurga (1988–). Undinės :
apsakymai / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2019.
Knygoje „Undinės“ plačiai parodo pagrindinius personažus, vykusiai perteikia jų jausmų dramas, veikėjų moralės ir bendravimo problemas.
Tikroviškuose pasakojimuose juntamas reiškinių
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reliatyvumas, aplinkybių dvilypumas, magiškosios
fantastikos ir magiškojo realizmo elementai, meistriškai sudėliojami prasminiai akcentai.
309. Umbrasaitė, Erika (1970–). Paskolink
man savo gyvenimą : prancūziškos meilės, nemeilės ir kiti prieskoniai / skaitovė Jūratė Karazijaitė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
Pracūziško humoro, erotikos ir pavojų kupinas
Erikos Umbrasaitės romanas „Paskolink man savo
gyvenimą“ pasakoja neįtikėtiną nusikaltimo ir meilės istoriją. Paryžiuje gyvenanti Lėja La Tur visiškai netikėtai taps didžiulės vagystės prabangiame
viešbutyje liudininke ir sutiks savo svajonių vyrą.
Kokių dar pokštų gali iškrėsti likimas? Ar gali būti,
kad visa košė užvirė dėl to, kad ji neatsargiai leido
sesei Marion pasinaudoti savo telefonu?
310. Užkalnis, Andrius (1970–). Minčių srautas / skaitovas Justinas Gapšys. – V.: LAB, 2019. –
1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: K. : Obuolys, 2018.
Andrius Užkalnis sugrįžta su geriausias visų
laikų tekstais – jų nebuvo knygose, portaluose,
žurnaluose! Viskas, ką verta žinoti apie maistą,
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keliones ir gyvenimą – vienoje knygoje „Minčių
srautas“.
311. Vienuolis, Antanas (1882–1957). Iš
karo korespondento užrašų / [sudaryt. Remigijus
Misiūnas] ; skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: BONUS ANIMUS, 2019.
Knygoje „Iš karo korespondento užrašų“ –
skelbiami rašytojo A. Vienuolio–Žukausko – karo
korespondento – tekstai, skelbti 1919–1920 m.
dienraštyje „Lietuva“. Fronte sukaupti įspūdžiai,
trumpų apsakymų forma, buvo pažymėti prierašu „Iš karo korespondento užrašų“, kuris ir įkvėpė
šios knygos pavadinimą. Rašytojas planavo išleisti plačios apimties leidinį, deja, 1940 m. okupacija
užkirto kelią šiems planams.
312. Žąsinaitė–Gedminienė, Jurgita (1975–).
Memento Grodno : dingusi Lietuvos Gardino istorija :
romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: K. : Obuolys, 2019.
Pirmą kartą prieš skaitytojo akis bus nupūstos
istorijos dulkės nuo lietuviškojo Gardino – įspūdingo LDK miesto, dabar išstumto už mūsų šalies ribų.
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Leiskitės į epinę vienos giminės sagą, kuri atskleis
dramatišką miesto likimą – pilną politinių intrigų,
meilės aistrų ir iki šių dienų neįmintų paslapčių.
313. Žemaitė (1845–1921). Autobiografija /
skaito Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Baltos lankos, 1996.
Neregių kūryba
314. Valenta, Alvydas (1963–). Hormonai
visi išsislapstė : eilėraščiai / [red. Janina Riškutė]
; skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš:
V., 2018.
Alvydo Valentos eilėraščių rinkinio „Hormo
nai – visi išsislapstė“ pavadinimas – užuomina
į būseną, priešingą paauglystės „hormonų audroms“. Vadinasi, tekstų kalbantysis bus subrendęs, nesiblaškantis po pasaulį ir gyvenimą. Žodžio
„išsislapstė“ pasirinkimas liudija saviironiją ir leidžia nuspėti: hormonai pasislėpė ir tiesiog laukia
progos vėl pasiautėti, gal tada, kai kalbantysis mažiausiai tikėsis…
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Malaizijos literatūra
315. Tan, Twan Eng (1972–). Vakaro Miglų
sodas : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2018.
Pagrindinė romano herojė – Vakaruose studijavusi teisininkė paskirta į Malaizijos Aukščiausiąjį
teismą. Tačiau ji nusprendžia grįžti į džiunglių supamą arbatos plantaciją. Karas pareikalavo Jun
Ling sesers gyvybės. Ji visa širdimi nekenčia japonų tautos, tačiau tuo pat metu mano, jog vienintelis būdas įprasminti sesers atminimą – sukurti
japoniškąjį sodą.
Meksikiečių literatūra
316. Arriaga Jordán, Guillermo (1958–)
(Arriaga, Guillermas). Laukinis : [romanas] / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2019. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2018.
Autoriaus pasakojimo stilius – fragmentiškas,
skirtingu laiku vykstantys epizodai kaleidoskopiškai keičia vienas kitą. Jaunuolio Juano Guillermo
brandą lydi noras atkeršyti už savo šeimą, tačiau
162

septintojo dešimtmečio Meksiko mieste galioja
savo taisyklės. Kartu Juano istorija mistiniu būdu
susijusi su įvykiais tolimoje šiaurės šalyje…
Naujosios Zelandijos
literatūra
317. McCarten, Anthony (1961–). Tamsiausia
valanda : istorinis romanas / skaitovas Audrius
Meška. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: BALTO, 2018.
Ši knyga nėra dar viena sausa biografija. Joje
atkuriamos pirmosios dvidešimt penkios Winstono
Churchillio dienos ministro pirmininko poste, persunktos įtampos ir nerimo. Įtaigiai parodomas
spaudimas, kurį patyrė žmogus, tamsiausią valandą stojęs prie valstybės vairo ir prisiėmęs milžinišką atsakomybę vesti tautą per karą į pergalę.
Norvegų literatūra
318. Bjørk, Samuel (1969–). Aš keliauju viena : [romanas] / skaitovė Eglė Čekuolytė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
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Norvegijos miškuose du berniukai aptinka šešerių metų mergaitę be gyvybės ženklų. Ji
aprengta neįprastai, it lėlė, jai prikabinta juostelė
„Aš keliauju viena“. Detektyvas Munkas keliauja
į apleistą salą, kurioje slepiasi be galo talentinga
buvusi detektyvė Mia Kriuger. Atidžiai peržiūrėjusi nusikaltimo vietos nuotraukas ji pareiškia, kad
aukų bus daugiau...
319. Bjørk, Samuel (1969–). Pelėda medžioja naktį : trileris / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2019.
Miške randamas iš vaikų namų pabėgusios
jaunos merginos kūnas. Policija sureaguoja iškart.
Bylai vadovauti imasi detektyvas Holgeris Munkas,
tačiau jo komanda nepilna. Joje trūksta detektyvės Mijos Kruger, kuri po sesers mirties vis giliau
klimpsta į alkoholio ir vaistų liūną. Tačiau jos bosas
labiau linkęs vertinti rezultatus, todėl daro viską,
kad Mija prisijungtų prie bylos tyrimo.
320. Hjorth, Vigdis (1959–). Palikimas : [romanas] / skaitovė Šarūnė Andriuškevičiūtė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
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Po tėvo mirties kebliu klausimu skirstant jo
sukauptą turtą tampa dviejų vasarnamių Valeryje
likimas. Jau daugybę metų ir jais, ir tėvais rūpinosi
dvi jaunėlės seserys. Joms vasarnamiai ir atiteks.
Diskutuojant dėl finansinio palikimo, ima rutuliotis ir
moralinė dilema, o ši įsuka į tikrą emocijų verpetą.
321. Jacobsen, Roy (1954–). Balta jūra :
romanas / skaitovas Audrius Meška. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019.
Romanas „Balta jūra“ – tai dramatiška meilės
istorija mažoje Bariojos saloje 1944–1945 metais.
Į savo vaikystės salą grįžusi Ingrida žvejoja ir ruošiasi žiemai. Kai jūra į krantą ima plauti kūnus iš
nuskendusio karinio laivo, ji nenujaučia, kad vienas iš jų bus gyvas ir jos vienatvė pamažu pasimirš… Ingrida dar nežino, kas jos laukia, į kokią
kelionę jai teks leistis ir kokią dovaną ji gaus kančių, bado ir karo niokojamoje tėvynėje.
322. Jacobsen, Roy (1954–). Neregimieji :
romanas / skaitovas Audrius Meška. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
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Bariojos saloje laikas sustojo. Čia gyvena
neįprasta šeima – jų pavardė tokia pat kaip salos
pavadinimas. Bariojai saloje valdo viską – metų
laikus, paukščius ir horizontus. Taip gyvena romano „Neregimieji“ veikėjai – atskirti nuo išorinio pasaulio. Tik kartais juos aplanko kunigas ar praplaukiantys prašalaičiai...
323. Knausgård, Karl Ove (1968–). Mano
kova : romanas. – V.: LAB, [2018].
Kn. 2 : Mylintis žmogus : romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas. – 2019. – 2 garso diskai
MP3 fmt. – Ciklo „Mano kova” 2–oji knyga. – Tir.
26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2019.

2017 metai: Signei beveik 70 metų, ji užaugo
mažame Vakarų Norvegijos kaimelyje. Visą gyvenimą Signė kovojo už Norvegijos ir kitų Šiaurės
šalių ledynų išsaugojimą. Tačiau vienai sunku stoti
prieš galingą industriją. Vis dėlto Signė ryžtasi didžiuliam iššūkiui – burine jachta ji keliaus per vandenyną iki Prancūzijos krantų. Kodėl Signė tokia
vieniša? Koks iš tikrųjų jos kelionės tikslas?
325. Nesbø, Jo (1960–) (Nesbė, Jo).
Makbetas : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. –
V.: LAB, 2019. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: „Baltų lankų“ leidyba, 2018.

Romano „Mano kova. Mylintis žmogus“ epicentre – vyras išgyvenantis vidurio amžiaus krizę.
Jis persikelia į Švediją, kur veda savo ilgametę pažįstamą Lindą. Siužeto pagrindą sudaro jųdviejų
meilė, tačiau pastaroji neatsiejamai persipina su
meile vaikams, tėvams, draugams ir kiekvienam
žmogui.

Niūriame ir lietingame aštuntojo dešimtmečio mieste policijos pajėgos sunkiai kovoja su nesiliaujančiais narkotikų prekeivių nusikaltimais.
Narkotikų prekybą valdo du narkotikų baronai, iš
kurių vienas turi ryšių su aukščiausia valdžia ir
ketina jais pasinaudoti… Inspektorius Makbetas –
linkęs į žiaurumą ir paranoją žmogus. Ar pavyks
nusikaltėliams juo manipuliuoti?

324. Lunde, Maja (1975–). Vandens istorija : 2017–2041 : romanas / skaitovė Jūratė
Karazijaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2018.

326. Wassmo, Herbjørg (1942–). Dinos testamentas : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2019.
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„Dinos testamentas“ – tai romanas apie kaltę,
susitaikymą bei atleidimą, ir didingos istorijos apie
Diną Grenely bei jos šeimą tęsinys. Romanas kupinas beprotybės ir stiprybės, tylos ir įniršio.
Olandų literatūra
327. Koch, Herman (1953–). Griovys : romanas / skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2018.
Romanas „Griovys“ apie nerimastingą ir paranojišką pavydo pasaulį. Robertas Valteris yra
populiarus ir visų mėgstamas Amsterdamo meras.
Per Naujųjų metų priėmimą Robertas pastebi, kad
jo žmona nuoširdžiai kvatojasi iš mero pavaduotojo pokštų ir į Roberto galvą akimirksniu ateina
mintis, jog žmona jam neištikima. Ši mintis užvaldo
Roberto protą ir jo neveikia jokie argumentai…
Persų literatūra
328. Čihiltan, Amīr Ḥasan (1956–). Kalig
rafas : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2019.
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„Kaligrafas” – tai vaizdingas ir subtiliai jaudinantis pasakojimas apie nenumaldomą troškimą
gyventi, uždraustą meilę ir pastangas pabėgti nuo
bado bei karo, apie skirtingų religinių krypčių susidūrimą ir islamo fundamentalistų kovą su vynu, muzika, šokiu, poezija bei joje glūdinčiomis tiesomis.
Prancūzų literatūra
329. Beigbeder, Frédéric (1965–) (Beigbe
deris, Frederikas). Gyvenimas be pabaigos : [romanas] / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2018.
Knygoje „Gyvenimas be pabaigos“ Frédéric
Beigbeder praveria talentingiausių biologų ir genetikų laboratorijų duris, lankosi progresyviausiose
medicinos klinikose, analizuoja naujausius mokslo
atradimus. Ir viskas tam, kad rastų išganingąjį atsakymą į klausimą apie nemirtingumą.
330. Causse, Jean–Gabriel (1969–). Mūsų
gyvenimo spalvos : romanas / skaitovė Jūratė
Karazijaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
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Arturas – sėkmingas specialistas, tarptautinės kompanijos darbuotojas. Jis – egocentrikas,
todėl neturi nei žmonos ar merginos, nei naminio
gyvūnėlio. Tačiau vieną dieną jo gyvenimas pasisuka netikėta linkme – jį meta moteris, kurią buvo
įsimylėjęs, ir išsiskiria jo tėvai. Arturas ima gerti,
netenka darbo, priauga ne vieną kilogramą ir yra
priverstas įsidarbinti pieštukų fabrike, kur jį laiko tik
dėl darbo biržos teikiamų dotacijų.
331. Decoin, Didier (1945–) (Decoinas,
Didier). Anglė su dviračiu : romanas / skaitovė
Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2019.
Knyga „Anglė su dviračiu“ pasakoja fantastišką ir užburiančią istoriją. Viskas prasideda
nuo indėnų žudynių Pietų Dakotoje 1890 metais.
Džeisonas Flaneris, anglų fotografas, kuris labai
ilgisi savo tėvynės, apsiima globoti trejų metų mergaitę, kurios motina buvo nužudyta tų skerdynių
metu. Žinoma, jis ketina palikti Emilę našlaičių prieglaudoje, nes netrukus išvyks į Angliją. Vis dėlto jis
iškeliauja su Emile.
332. Decoin, Didier (1945–) (Decoinas,
Didier). Karpiai imperatoriui : [romanas] / skaito170

vas Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2018.
Rytietiško paslaptingumo, ceremonijų ir mistikos persmelktas romanas „Karpiai imperatoriui“
nukelia į X amžiaus Japoniją. Šioje istorijoje susipina paprastų žmonių ir galingųjų valdovų likimai, buitis ir mistika, dvasingumas ir kūniškumas.
Literatūros gurmanams skirtas užburiantis, įtraukiantis ir poetiškas romanas apie grožį, gyvenimą
ir tikrą meilę.
333. Énard, Mathias (1972–) (Enaras,
Matijasas). Kompasas : romanas / skaitovas
Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos
lankos, 2019.
Kai virš Vienos nusileidžia naktis, nepagydomai sergantis nemigos kamuojamas muzikologas
Fransas Riteris kasvakar gulasi į lovą ir praleidžia
neramią naktį klaidžiodamas po sapnų, prisiminimų ir nuskausminamųjų vaistų sukeltų haliucinacijų pasaulį, dar ir dar kartą išgyvendamas praeitį.
„Kompasas” kviečia mus keliauti laiku ir erdvėje.
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334. Eschenazi  , Carole–Anne (1977–). Jei
sumaišytum gyvenimo kortas? : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2019.

336. Makine, Andreï (1957–) (Makinas,
Andrejus). Trumpų amžinų meilių knyga : romanas / skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2012.

„Jei sumaišytum gyvenimo kortas?“ – romanas apie asmeninę moters dramą ir gyvenimo pokyčius. Anksčiau visas Taros gyvenimas priklausydavo nuo vyro norų ir planų. Ambicingai ir savimi
pasitikinčiai Tarai – keturiasdešimt. Ji veda laidą
apie grožį, kurią prodiusuoja jos vyras, bet jųdviejų santuoka išgyvena toli gražu ne pačius geriausius laikus. Tara pasikliauja savo optimizmu ir tiki,
kad viskas susitvarkys, jie ir toliau liks „legendine
Paryžiaus pora“…

Andrei Makine visuomet saugojo savo jaunystės paslaptis, tad ši knyga skaitytojams galbūt
praskleis jo paslapčių skraistę. Šiame romane rašytojas pasakoja iš pirmo žvilgsnio nesusijusias
aštuonias jaudinančias meilės istorijas.

335. Grimaldi, Virginie (1977–). Ir tada suprasi, kur slypi tavo laimė : romanas / skaitovė
Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos
lankos, 2018.
Prancūzų rašytojos Virginie Grimaldi romanas
„Ir tada suprasi, kur slypi tavo laimė“ – tai istorija
apie žmogiškumą ir gyvenimo džiaugsmą. Tačiau
iki laimės ir džiaugsmo vedantis kelias dažniausiai
būna nelengvas…
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337. Musso, Guillaume (1974–) (Miuso,
Gijomas). Butas Paryžiuje : romanas : [romano
„Angelo kvietimas“ antra dalis] / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos
lankos, 2018.
Buvusi policijos pareigūnė, nelaiminga moteris Madlina Grin, kad pailsėtų nuo varginančio
gyvenimo Londone, išsinuomoja butą Paryžiuje.
Tą patį butą per klaidą išsinuomoja ir dramaturgas
Gasparas Kutansas, kuriam kūrybiniam įkvėpimui
būtina tyla ir ramybė. Ši kompiuterio klaida internetinėje skelbimų svetainėje galėjo būti tik eilinis
nesusipratimas jų gyvenime, jei ne viena netikėta
aplinkybė…
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338. Musso, Guillaume (1974–) (Miuso,
Gijomas). Mergaitė ir naktis : romanas / skaitovė
Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos
lankos, 2018.
Prieš 25 metus devyniolikmetė Vinka Rokvel
buvo ne tik viena geriausių, bet ir viena žavingiausių licėjaus studenčių. Jos slaptas romanas su filosofijos dėstytoju Aleksiu Klėmanu galėjo tapti tikru skandalu. Tą dieną mokykla buvo uždaryta dėl
pūgos… Ir Vinka Rokvel kartu su savo meilužiu
dėstytoju dingo. Po to jos niekas nebematė.

Juodos raidės baltame popieriuje. Baltos raidės
juodose bemiegės nakties lubose. Balta ant juodo.
340. Graninas, Danijilas (1919–2017).
Mano leitenantas : romanas / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Briedis,
2018.

Rusų literatūra

Šioje knygoje – Antrojo pasaulinio karo kasdienybė, Leningrado blokada, kurioje išryškinamas
tarybinio kario, kaip ir paprasto civilio, likimas –
beteisiškumas, visiškas priklausomumas nuo viršininkų įgeidžių totalitarizmo viršūnę pasiekusioje
stalinizmo epochoje.

339. Gallego, Rubenas (1968–). Balta ant
juodo : romanas / skaitovas Rokas Simanavičius. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: K. : Eridanas, 2005.

341. Jachina, Guzel (1977–). Mano vaikai… :
romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2019.

Yra knygos, kurios žeidžia. Yra knygos, kurios gydo. Rubenas Gallego parašė knygą, kuri ir
žeidžia, ir gydo. Tai knyga apie sovietinių internatų pasaulį, kuriame didžiausia vaikų svajonė yra
mirtis. Čia užaugo mažas berniukas, patyręs begalę skausmo, bet galop sugebėjęs supančioti šį
skausmą žodžiais ir privertęs jį gyventi popieriuje.

„Mano vaikai“ – kuklaus mokytojo Jakobo
Ivanovičiaus Bacho istorija. Trečiasis praėjusio
amžiaus dešimtmetis. Prieš pusantro šimto metų
prie Volgos krantų įkurtoje vokiečių kolonijoje
Gnadentalyje („palaimingame slėnyje“) gyvena
Jakobas Ivanovičius Bachas. Paprastas ir pilkas
žmogelis buvo mokytojas. Keista pažintis su val-
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dinguoju ponu Grimu Bacho gyvenimą pakeitė visiems laikams…
342. Krainskij, Nikolaj Vasil´evič (1869–
1951). Nakties tamsybėse : [neatrasti Vilniaus
tekstai] / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: Vilnius: Odilė, 2018.
Pirmojo psichiatrinės ligoninės Naujojoje
Vilnioje direktoriaus Nikolajaus Krainskio knyga
„Nakties tamsybėse“ pirmą kartą pasirodė 1912
metais. Tai drama, kuri, nuo pasirodymo praėjus
daugiau nei šimtmečiui, pirmą kartą publikuojama
lietuviškai. Knygoje rasite autoriaus, buvusio garsaus psichiatro bei rašytojo, psichologinius, filosofinius tekstus, savo aktualumo nepraradusius net ir
po šitiek laiko.
343. Pelevinas, Viktoras (1962–). iPhuck
10 : [romanas] / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2019.
„iPhuck 10“ – tai romanas, kuriame dirbtinis intelektas peržengs fantazijos ribas. Porfirijus
Petrovičius yra literatūrinis policijos algoritmas, jis
nieko nejaučia, nieko nenori ir, galima sakyti, kad
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jo net nėra. Marucha Čio yra meno tyrinėtoja ir
kritikė. Ji labiausiai domisi XXI amžiaus pradžios
menu. Kai jai prireikia asistento, galinčio išanalizuoti rinką, ji nusprendžia išsinuomoti Porfirijų.
344. Slavnikova, Olga (1957–). 2017 : romanas / skaitovė Virga Mačienė. – V.: LAB, 2019. – 2
garso diskai MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir.
19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
„2017“: nuotykinė meilės istorija, naujųjų papročių satyra ir šiek tiek antiutopija. Pasakojimo
centre – talentingas juvelyras, kurio draugai – hitnikai, taip Urale vadinami nelegalūs brangakmenių ieškotojai. Jo mylimoji nesako tikrojo vardo,
jis nežino jos adreso, tačiau turi buto raktą… Kas
ši moteris? Galbūt į ją įsikūnijo žemiškos meilės
ištroškusi Vario kalno Valdovė, keršijanti įžūliam
Meistrui?
345. Sokolov, Saša (1943–). Durnių mokykla : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2019.
„Durnių mokykla“ – tai pasakojimas apie 14–
metį berniuką, kenčiantį nuo asmenybės susidvejinimo. Vitia Pliaskinas naujai ir neįprastai žvelgia
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į pasaulį. Jam sunku susitaikyti su jį supančia tikrove, įprasta realybė jam neegzistuoja. Laikas ir
erdvė neturi aiškios pradžios ir pabaigos. Tai tarsi
begalinis įspūdžių, patirties ir asociacijų srautas.

mi genetinių modifikacijų, o pavieniai nelaimėliai
čia palieka gyvybes. „Piknikas šalikelėje“ – vienas
populiariausių rusų mokslinės fantastikos romanų,
priklausantis brolių Strugackių plunksnai.

346. Strugackis, Arkadijus (1925–1991).
Nevilties miestas : [romanas] / Arkadij Strugackij,
Boris Strugackij ; skaitovas Rokas Simanavičius. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Kitos knygos, 2018.

348. Vagner, Jana (1973–). Viešbutis : [vienos draugystės istorija] : romanas / skaitovas
Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2018.

„Nevilties miestas“ – daugiaplanis fantastinis pasakojimas. Romanas buvo sukurtas XX a.
aštuntajame dešimtmetyje, tačiau dėl Sovietų
Sąjungos cenzūros autoriai jo taip ir nepaskelbė
iki pat Persitvarkymo laikų. „Nevilties miestas“ tapo
literatūrine Sovietų Sąjungos kritika, sistemos absurdiškumo atspindžiu.

„Viešbutis“ – devynių draugų draugystės istorija. Jie atvažiavo į kalnus smagiai praleisti laiko, bet lijundra paliko juos be ryšio su pasauliu.
Atrodytų, koks nuotykis! Tačiau netoli viešbučio
viena iš jų kompanijos randama negyva. Žudikas
yra vienas iš jų… „Viešbutis“ – tai trileris, kuriame
kiekvienas labiausiai bijo savęs, kuriame ne taip
svarbu, kas nusikaltėlis, tai – psichologinė drama,
iškelianti į paviršių visas senas nuoskaudas.

347. Strugackis, Arkadijus (1925–1991).
Piknikas šalikelėje : apysaka / Arkadij Strugackij,
Boris Strugackij ; skaitovas Rokas Simanavičius. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Kitos knygos, 2016.
Mistinėje Zonoje dedasi keisti ir nepaaiškinami dalykai. Mirusieji gali prisikelti, joje besilankantys stalkeriais vadinami nuotykių ieškotojai veikia178

Suomių literatūra
349. Hiekkapelto, Kati (1970–). Bejėgiai :
detektyvinis romanas / skaitovas Audrius Meška. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2019.
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Kai ant kelio randamas negyvas vyras, policijos tyrėja Ana Feketė ima itarti, kad už šio incidento
slypi daugiau, nei vien tai, kas matoma plika akimi.
Ana pamažu ima narplioti šią sudėtingą bylą ir patenka į mirtiną tinklą, kur tarpsta nelegali migracija,
narkotikai ir žmogžudystės. Visa tai kelia grėsmę
ne tik pareigūnės įsitikinimams, bet ir jos gyvybei.
350. Hiekkapelto, Kati (1970–). Kolibris : detektyvinis romanas / skaitovas Audrius Meška. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2018.
Ana Feketė – detektyvė, dirbanti Suomijos
policijoje. Ji – imigrantė ir žino, kad jos namai ne
čia. Moters dvejones sustiprina kolegos, besišvaistantys rasistiniais komentarais. Ypač išsiskiria jos partneris detektyvas Eskas. Pirmoji Anos
ir Esko byla – visą šalį sukrėtusi žmogžudystė.
Medžiokliniu šautuvu nušauta jauna moteris. Jos
kišenėje randamas pakabutis, kuriame pavaizduotas actekų dievas, o jo vardas susijęs su paukščiu
kolibriu. Tai – serijinio žudiko darbas. Ar pavyks
sugauti „Kolibrį“?
351. Lindstedt, Laura (1976–). Oneiron : fantazija pomirtinių akimirkų tema : romanas / skaitovė Edita Matonytė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
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diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Versus aureus, 2016.
Romanas „Oneiron“ pasakoja apie septynetą
moterų, kurios susitinka… niekur. Kelios akimirkos
po mirties ir moterys atsiduria baltoje, tuščioje erdvėje, kur laikas nustoja egzistavęs ir dingsta visi
kūniški pojūčiai. Moterys iš įvairių šalių bando susikalbėti ir pasakoja viena kitai savo mirties istorijas, kas iš tiesų yra jų gyvenimo istorijos. „Oneiron“
yra intelektuali analizė to, ką reiškia būti moterimi
šiuolaikiniame pasaulyje.
Škotų literatūra
352. Young, Samantha (1986–). Pavojingi žaidimai : [romanas] / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos
lankos, 2018.
Džoseliną Batler kamuoja praeities demonai
ir tragiško likimo randai ir ji iš Virdžinijos valstijos
leidžiasi į nežinomybę kitapus Atlanto. Škotijoje
moteris pamiršta ją kamavusias negandas ir gyvena vienišės gyvenimą. Breidenas Karmaiklas –
patrauklus, savimi pasitikintis verslininkas.
Susižavėjęs Džoselina, jis nusprendžia suartėti.
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Matydamas, kaip nenoriai ji leidžiasi į naujus santykius, jis, kaip dera verslininkui, pasiūlo jai sandorį: jokių įsipareigojimų.
Švedų literatūra
353. Alvtegen, Karin (1965–) (Alvtegen,
Karina). Tikėtina istorija : [romanas] / skaitovė
Jūratė Jadkonytė–Petraitienė. – V.: LAB, 2019. –
1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2012.
Helena su vyru nusiperka buvusią ūkininko
sodybą ir įkuria viešbutį. Tačiau Helenos santuoka ima byrėti. Jai lieka viešbutis, sudužęs gyvenimas ir nelaiminga paauglė dukra. Finansininkas
Andersas, sėkmingai kopiantis į karjeros viršūnę, staiga pajunta gyvenimo beprasmybę. Senis
Verneris gyvena miške, jo požiūris į gyvenimą daugeliui atrodo nesuprantamas. Tačiau ir Helenai, ir
Andersui jis atveria akis – kiekvienas jų gali pasirinkti kitą gyvenimo kelią…
354. Backman, Fredrik (1981–) (Bakmanas,
Fredrikas). Čia buvo Brita Marija : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2019.
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„Čia buvo Brita Marija“ – tai šilta istorija apie
moterį, išgyvenančią asmeninę krizę ir priverstą
kurti save iš naujo. Brita Marija socialiai keista,
nervinga, įkyroka moteris turi ir kitą pusę – mažai
kas nujaučia, kokios lakios vaizduotės, didžiulių
svajonių ir šilumos pilna Britos Marijos širdis.
355. Backman, Fredrik (1981–) (Bakmanas,
Fredrikas). Močiutė perduoda linkėjimų ir atsiprašo : [romanas] / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
Neįtikėtinai jautri, šilta ir juokinga istorija apie
septynmetės mergaitės ir jos močiutės draugystę.
Elsai septyneri ir ji kitokia. Elsos močiutei – septyniasdešimt septyneri ir ji pašėlusi. Močiutė yra geriausia ir vienintelė Elsos draugė. Labiausiai Elsa
mėgsta vakarus, kai gali klausytis neįprastų močiutės istorijų. Tos istorijos – savotiškas Elsos išsigelbėjimas nuo kasdienybės, kuri mergaitei ne visada
draugiška. Tikrovė iš tiesų gali būti negailestinga.
356. Bergman, Ingmar (1918–2007) (Berg
manas, Ingmaras). Intymūs pokalbiai : romanas /
skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 1997.
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Knyga, kurios pagrindą sudaro rašytojo tėvų
gyvenimo istorija, – tai „keistas švedų meilės romanas“, kuriame kiekvienas gali atpažinti daugelį
dalykų, minčių iš savo gyvenimo, patikrinti savo
požiūrį į tiesą ir melą, išpažinties paslaptį. Pagal
šią knygą Liv Ulman, garsioji norvegų aktorė, beje,
vaidinusi daugelyje Ingmaro Bergmano filmų ir kurį
laiką buvusi jo žmona, sukūrė filmą.
357. Kepler, Lars (Kepleris, Larsas).
Hipnotizuotojas : romanas / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgarsinta iš: K.: Obuolys,
2017.
„Susitik akis į akį su pačia baime” – tokiais
žodžiais prasideda psichologinio detektyvo košmaras. Po žiaurių šeimos skerdynių liko vienas liudininkas – penkiolikametis sūnus Josefas Ekas. Jo
būklė neleidžia apklausti, todėl komisaras Jonas
Lina nutaria ieškoti hipnotizuotojo pagalbos. Erikas
Marija Barkas jau dešimt metų neužsiima šia praktika, tačiau padaro išimtį Josefui. Kai hipnotizuotojas pasineria į vaikino sąmonę, išaiškėja tiesa, kur
kas labiau šokiruojanti, nei jis galėjo įsivaizduoti.
Ir paties gydytojo šeimai iškilusi grėsmė priverčia
Eriką sugrįžti į siaubingą savo praeitį.
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358. Kepler, Lars (Kepleris, Larsas). Triušių
medžiotojas : detektyvinis romanas / skaitovė
Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: K.: Lectio
divina, 2019.
Detektyvinis romanas „Triušių medžiotojas“
pasakoja apie žiauriausią iki šiol matytą žudiką.
Jį sustabdyti gali tik detektyvas Jonas Lina, tačiau jis – kalėjime… Viskas prasideda nuo vaikiško eilėraštuko. Po devyniolikos minučių – miršti.
Nepažįstamasis už lango veidą slepia po kauke.
Jis stovi sodo šešėliuose. Stebi savo pirmąją auką.
Jis žudys lėtai, mėgausis tuo, privers klausytis eilėraštuko ir… už viską sumokėti…
359. Lindberg, Hanna E. (1981–). Stokholmo
paslaptys : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: K.: Obuolys, 2018.
Hanos Lindberg įtampos kupinas trileris
„Stokholmo paslaptys“ atskleis intrigų ir baimės
kupinus pramogų pasaulio užkulisius ir iškels į dienos šviesą tamsiausias jo paslaptis. Solveiga Berg
yra jauna žurnalistė, praranda darbą ir lieka be nieko. Solveiga pradeda rašyti tinklaraštį Stokholmo
paslaptys – ji renka ir publikuoja paskalas, gandus,
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nešvarias ar intriguojančias detales iš pramogų
pasaulio žmonių gyvenimo.
360. Swärd, Anne (1969–). Vera : romanas /
skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2018.
Švedų rašytojos Anne Swärd romanas „Vera“
pasakoja karo pabėgėlės istoriją. Karo metu
Švedijoje atsidūrusi jauna, besilaukianti mergina
slepia gėdingą praeitį ir tikisi, kad niekas niekada
neatskleis jos paslapties. Tačiau kaltė, atrodo, perduodama net krauju…
361. Svensson, Anton. Geniali vagystė : romanas / skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: „Baltų lankų“ leidyba, 2018.
Tarptautiniu bestseleriu tapusios knygos
„Lokio šokis“ tęsinys „Geniali vagystė“ toliau pasakoja trijų brolių nusikaltėlių istoriją ir atskleidžia visą tiesą apie nusikaltimą, kuris turėjo likti
nepastebėtas…
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Vokiečių literatūra
362. Barreau, Nicolas (1980–). Meilės laiškai iš Monmartro : romanas / skaitovas Rimantas
Pranckūnas. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis,
2019.
„Meilės laiškai iš Monmartro“ – pasakojimas
apie skaudžią netektį, kurią bandoma įveikti rašant
meilės laiškus mirusiai sutuoktinei ir… užgimstančią naują meilę.
363. Boschwitz, Ulrich Alexander (1915–
1942). Keleivis : romanas / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos,
2019.
„Keleivis“ – Vokietijos žydų rašytojo Ulrich
Alexander Boschwitz romanas, vaizduojantis
žydų situaciją Vokietijoje po 1938 m. įvykių. Otas
Zibermanas nė iš tolo neprimena nacių propagandoje vaizduojamo žydo. Jis vedęs protestantę,
sūnus išsiųstas gyventi į Prancūziją, o pats Otas
jaučia visuomenės pagarbą. Tačiau 1938–aisiais
viskas apsiverčia aukštyn kojomis. Prasidėjus
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Krištolinei nakčiai, Zilbermanas turi viską mesti ir
gelbėtis pats…
364. Hesse, Hermann (1877–1962) (Hesė,
Hermanas). Narcizas ir auksaburnis / skaitovė Edita Jurgaitienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 1997.
„Narcizas ir Auksaburnis“ – dviejų draugų istorija. Jie visiškai nepanašūs: dvasiai tarnaujantis
asketiškasis Narcizas ir gyvybingumu bei žydinčia
pilnatve apdovanotas Auksaburnis. Vienam gresia
pavojus prigerti jausmų jūroje, antram – užtrokšti
beorėje erdvėje. Tačiau juos jungia ir bendri bruožai: abu yra kilnūs, abu ryškiai skiriasi nuo kitų gabumais ir abiem likimas yra skyręs ypatingą misiją.
365. Jünger, Ernst (1895–1998) (Jungeris,
Ernstas). Plieno audrose : [romanas] / skaitovas
Rokas Simanavičius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Kitos knygos, 2016.
Savanoriu kariauti išėjęs 19–metis gimnazistas ketverius metus praleido Vakarų fronto apkasuose, buvo daug kartų sužeistas, už nuopelnus
apdovanotas aukščiausiu Prūsijos ordinu „Pour
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le Mérite“. Kautynių romantiką dievinęs jaunuolis
tapo ne tik patyrusiu kariu, bet ir mąstytoju, gebančiu įžvelgti šiuolaikinio karo esmę.
366. Kayser–Darius, Nina (Kaizer, Dina).
Svajonė išsipildo : [romanas] / skaitovė Violeta
Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: K.: Sadaulė,
1995.
Romanas pasakoja apie tarp medicinos seselės Natalijos Veis ir jos pacientės sūnaus užsimezgusią meilę...
367. Seiler, Lutz (1963–) (Seileris, Lutzas).
Kruzas : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Kitos knygos, 2019.
Pagrindinis romano herojus Edas, literatūros
studentas, jaučia, kad jo gyvenimas nesiklosto
taip, kaip turėtų. Dėstytojas jam pasiūlo absurdišką baigiamojo darbo temą, o asmeninį gyvenimą
paženklina tragedija. Todėl jis nusprendžia pabėgti į Hidensės salą Baltijos jūroje. Edas čia įsidarbina pagalbiniu virtuvės darbuotoju viešbutyje ir čia
sutinka Kruzovičių, o trumpiau – Kruzą…
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368. Sendker, Jan–Philipp (1960–) (Zend
keris, Janas Filipas). Vienumos kalba : romanas / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
Polas ir Kristina – vienas kitą atradę panašaus likimo žmonės su skaudžia praeitimi ir savomis netektimis. Netikėtai Kristinai iš Kinijos parašo
keturiasdešimt metų nematytas brolis Da Longas.
Visus šiuos metus ji manė, jog brolis žuvo per
Kinijos kultūrinę revoliuciją, tad jo laiškas sukrečia
iki širdies gelmių. Kristina susiruošia vykti į Kiniją.
VAIKŲ IR JAUNIMO
LITERATŪRA
369. Bradley, Kimberly Brubaker (1967–).
Karas, išgelbėjęs mano gyvenimą: romanas / skaitovė Lina Elsnerytė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Nieko rimto, 2017.
Ar galite įsivaizduoti mergaitę, nemačiusią žolės? Ada, būdama dešimties, pirmą kartą išvysta
žalią pievą. Ji nemoka skaityti ir sunkiai vaikšto.
Bet Ada stipri ir drąsi, be to, jaučiasi atsakinga už
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savo jaunesnį broliuką Džeimį. O netrukus ji jodinės poniu ir net sučiups nacių šnipą.
370. Burgess, Melvin (1954–) (Burgesas,
Melvinas). Vilko kauksmas : romanas / skaitovė Ieva Augytė. – V.: LAB, 2019. – MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Gimtasis žodis, 2013.
Mažo Anglijos kaimelio gyventojai saugo ypatingą paslaptį – čia, miškuose, dar esama vilkų.
Apylinkėse pasirodo nematytas atėjūnas su raišu
šuneliu. Benas, dešimtmetis berniukas išsitaria,
kokių žvėrių čia yra. Medžiotojui užverda kraujas.
Prasideda žiaurus protingų, laisvų gyvūnų persekiojimas. Kartą į Beno tėvų kiemą įšliaužia sužeista vilkė su vilkiuku nasruose, ir berniukas sau prisiekia: jis pasirūpins mažyliu.
371. Dostojevskis, Fiodoras (1821–1881).
Baltosios naktys : iš svajotojo atsiminimų : sentimentalus romanas : viduriniam mokykliniam amžiui / skaitovas Audrius Meška. – V.: LAB, 2019. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Vyturys, 1987.
Baltųjų naktų herojė, jauna panelė Nastenka,
blaškosi tarp dviejų jaunuolių. Jai nesuprantamas
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ir baugus svajotojo pasaulis, bet jo nesavanaudiška, atsiduodanti meilė be galo ją jaudina ir traukia.
372. Erlickas, Juozas (1953–). Bilietas iš
dangaus arba Jono Grigo kelionė greituoju traukiniu : eilėraščiai nesuaugusiems / skaitovė Erika
Žiūkienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Vyturys, 1990.
1990 m. pasirodžiusi pirmoji Juozo Erlicko
knyga vaikams – brandžiausias debiutas lietuvių
vaikų poezijoje per visą jos istoriją. „Eilėraščiai ne
suaugusiems” – toks netradicinis adresato įvardijimas – pokštas, akimoju patraukiantis vaikų dėmesį ir leidžiantis nuspėti vyraujančią stilistinę šios
knygos tendenciją – komizmą.
373. Favilli, Elena (1982–). Vakaro istorijos mergaitėms maištininkėms : 100 pasakojimų
apie išskirtines moteris / Elena Favilli ir Franceska
Cavallo ; skaitovė Monika Baranauskaitė–Grajaus
kienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Dvi tylos, 2017.
„Vakaro istorijos mergaitėms maištininkėms“ –
tai 100 istorijų apie išskirtines, pasaulį pakeitusias
moteris. Dailininkės, mokslininkės, šokėjos, virė192

jos, astronautės, dainininkės, faraonės, boksininkės, rašytojos, politikės – iš kiekvieno pasaulio
kampelio nuo karalienės Elžbietos I iki tenisininkių
seserų Viljams. Istorijos apie jas šioje knygoje pateikiamos kaip pasakos ir puikiai tiks skaityti prieš
miegą.
374. Gutauskas, Leonardas (1938–). Ger
vės trimitas : sakmelės / skaitovas Radvilas
Pelanis. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 10 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Gimtasis žodis, 2014.
Linksmos sakmelės vaikams sudomins gamtos gyvenimu ir primins senąją liaudies išmintį.
375. Haddon, Mark (1962–). Tas keistas nutikimas šuniui naktį : romanas / skaitovas Rokas
Simanavičius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis,
2019.
Penkiolikmetis Kristoferis – labai neįprastas
knygos pasakotojas. Jam patinka skaičiai, schemos ir formulės, jis domisi matematika ir svajoja
tapti mokslininku. Bet jis neatpažįsta melo, nesupranta metaforų ir juokų. Berniukas nesuvokia
emocijų ir nemėgsta būti liečiamas – visa tai le193

mia Aspergerio sindromas, bet pats pasakotojas
atskleidžia savo pojūčius be medicininių terminų.

nadiečių šeimą. Kaip toliau klostėsi mergaitės
gyvenimas?

376. Hartnett, Sonya (1968–) (Hartnet,
Sonia). Nekviestas svečias : apysaka / skaitovas
Jonas Stepšys. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Nieko rimto, 2017.

378. Karosaitė, Alma (1945–2014). Asilėlis :
eilėraščiai mergaitėms ir berniukams / skaitovė
Vilija Česnavičienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Vyturys, 1999.

Meilė – kaip mėnesiena ar griaustinis, arba
lietus, barbenantis į skardinį stogą vidury nakties:
tai vienas iš gyvenimo reiškinių, kurį tikrai verta
patirti. Ši išminties, romantikos, poezijos kupina
knyga – apie meilę ir netektį, apie džiaugsmu paverčiamą sielvartą, apie ištikimybę ir aukojimąsi.
Apie grožį ir… apie senatvę.

Į šį rinkinėlį sudėti eilėraštukai apie sužmogintus žvėrelius, lyriški posmeliai apie gamtą, mažylių
fantazijas ir emocijas.

377. Horne, Constance. Atsitiktinė našlaitė :
[apysaka] / skaitovė Evelina Aleliūnienė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Mažasis
Vyturys, 2002.
Vienuolikmetė Elen, neteisingai apkaltinta vagyste, atsiduria laive, gabenančiame į Kanadą našlaičius. Kad ir kaip Elen stengėsi grįžti į Liverpulį,
likimas pakrypo kitaip. Ji papuolė į malonią ka194

379. Landsbergis, Vytautas V. (1962–).
Obuolių pasakos : 26 dalykėliai / skaitovė Vilija
Česnavičienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Vaga, 1999.
Kartą viename tokiame miestelyje, vardu
Obeliai, sodo gale gyveno viena tokia obelis, vardu
Obelis, o pavarde – Antaninė… Tuose Obeliuose,
be abejo, augo ir daugiau obelų, tačiau kriaušių
augo visiškai mažai. Gal kokios trys… Bet pasakų
tame krašte būta daug ir visokių. Gal kokios dvidešimt šešios…
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380. Lidbeck, Petter (1964–). Viena princesės Viktorijos gyvenimo diena / Petter Lidbeck,
Lisen Adbåge ; skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Gimtasis
žodis, 2006.
Aš esu vardu Viktorija, visai kaip princesė. Ne
visos Švedijos – tik mūsų šeimos. Savo knygoje
aš papasakosiu apie vieną paprastą dieną. Tiesa,
viskam neužteks vietos, nes per vieną dieną nutinka tiek daug dalykų. Bet Jūs sužinosite, kas įvyko
mokykloje ir ką mudu su tėčiu radome baseine.
Taip pat išgirsite mano mėgstamiausią pasaką…
381. Lindgren, Astrid (1907–2002) (Lind
gren, Astrida). Mijo, mano Mijo : [apysaka] / skaitovė Dalia Miltinienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 10
egz. – Įgarsinta iš: V.: Garnelis, 2016.
Apysaka „Mijo, mano Mijo“ pasakoja apie
devynmetį berniuką, kuris gyvena šių dienų
Stokholme, tačiau netikėtai patenka į stebuklingą Tolių Šalį. Ten berniuko laukia jo tėtis karalius.
Tėtis karalius grąžina berniukui tikrąjį vardą – Mijo.
Kad į Tolių Šalį grįžtų laimingi laikai, princas Mijo
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turi nukauti nuožmųjį Anapus Šalies riterį Kato.
Mijo leidžiasi į kelionę…
382. Marchand, Yan (1978–). Sokratas –
prezidentas! / skaitovas Rokas Simanavičius. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Jonas ir Jokūbas, 2019.
„Sokratas – prezidentas!“ supažindina su išmintingojo Graikijos mąstytojo gyvenimu ir jo idėjomis. Kaip Sokratui sekėsi skleisti žinias ir išmintį
ir kodėl ne visiems tai patiko?
383. McCormick, Patricia (1956–) (Ma
kormik, Patrisija). Pjūvis : [romanas] / skaitovė
Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2014.
Išsekusi nuo įtampos, kad yra kalta dėl brolio ligos, penkiolikametė Kali ima save žaloti ir
pakliūva į „Pajūrio pušyną“, psichiatrijos ligoninę.
Knygoje „Pjūvis“ pasakojama apie Kali ir jos likimo
drauges, kurios bando atkreipti dėmesį į save ir
pralaužti tėvų ir visuomenės abejingumo sieną. Ši
knyga su užuojauta ir tikroviškai parodo, jog sunku
prabilti apie skriaudą ir bejėgiškumą.
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384. Mikalauskienė, Neringa (1975–). Vaikas
su žvaigžde kaktoje : apysaka / Neringa Dangvydė;
skaitovė Monika Baranauskaitė–Grajauskienė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Labdaros ir paramos fondas
„Švieskime vaikus“, 2016.
Tomas gyvena tik su tėčiu. Mama išėjo, kai
berniukui buvo penkeri ir pasakė, kad grįš tada,
kai šis parašys „tinkamą klausimą“. Ieškodamas
šio klausimo, Tomas stebi pasaulį, susidraugauja
su bendraklasiais, kurių vienas yra neregys, o kitas turi proto negalią. Visi trys ima žaisti „geologų
ekspedicijas“ rinkdami akmenis savo kolekcijoms.
Viskas būtų puiku, jeigu ne bendraklasė Neringa,
kuriai irgi šio to reikia…
385. Misevičius, Albertas Vytautas (1924–
1994). Traukinys / skaitovė Justina Banienė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: K.: Šviesa,
2005.
386. Montgomery, Lucy Maud (1874–
1942). Anė iš salos : [romanas] / skaitovė Gintarė
Jackevičiūtė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
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Anė vis dar negalėjo ištarti nė žodžio. Bet ji
pakėlė savo akis, kuriose švietė gausybės kada
nors gyvenusių žmonių meilės šviesa, ir valandėlę
žvelgė Gilbertui į akis. Kitokio atsakymo jam nebereikėjo. Reikėjo tiek daug visko aptarti ir prisiminti – kas kažkada buvo pasakyta, padaryta, išgirsta,
pagalvota, jausta ir nesuprasta.
387. Morlot, Frédéric (1982–). Alberto
Einšteino nušvitimai / skaitovas Rokas Simana
vičius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Jonas ir Jokūbas,
2019.
Knygelė apie Albertą Einsteiną įveda į stebinantį fizikos pasaulį. Absurdiškomis situacijomis
pagardintas pasakojimas praveria duris į reliatyvumo teoriją, užklausia kelionių laiku galimybę
ir žadina smalsumą teorinės ir praktinės fizikos
problemoms.
388. Muller–Colard, Marion (1978–). Hana
Arent ir jos mažasis teatras / skaitovas Rokas
Simanavičius. – V. LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Jonas ir
Jokūbas, 2019.
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Knygoje „Hana Arent ir jos „Mažasis teatras“
pasakojama apie tai, kad filosofė Hana Arent rašo
savo paskutiniąją knygą, jaučia, kad kažko dar
trūksta. Kol ji bando dėlioti ir perdėlioti žodžius, ją
aplanko draugė iš praeities – pati devynerių metu
Hana Arent ir jos keliauja į Niujorko gatves ir į mažąjį teatrą...
389. Nöstlinger, Christine (1936–) (Niostlin
ger, Kristinė). Nykštukas galvoje : [romanas] /
skaitovė Jolanta Pašutienė. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Nieko rimto, 2012.
„Nykštukas galvoje” herojės Anos tėvai išsiskyrę, vaikas padalytas tarp tėčio ir mamos, tarp
jų naujų antrųjų pusių ir senelių, kurie vieni kitiems
nepatinka. Tikrai ne kiekvienas rašytojas rastų pasakišką akcentą, kuris vaikui padėtų suskaldytame ir prieštaringame pasaulyje augti su viltimi ir
neprarasti meilės. Toks pasakiškas akcentas šioje
knygoje – mažutėlaitis nykštukas, gyvenantis Anos
galvoje…
390. Pennac, Daniel (1944–). Romanas
apie Ernestą ir Selestiną / skaitovė Monika
Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2019. – 1
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garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Žara, 2018.
Tai knyga apie lokio Ernesto ir pelės Selestinos
draugystę – nuoširdus ir švelnus romanas, nuostabi tolerancijos ir laisvės pamoka.
391. Pocius, Algirdas (1930–). Prie piliakalnio, kur vaidenasi / skaitovė Rasa Vyšniauskienė. –
V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: K. : Šviesa,
2006.
392. Račickas, Vytautas (1952–). Pamokos
po pamokų / skaitovė Milda Rutkauskienė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: išleistos:
K. : Šviesa, 2005
393. Raud, Piret (1971–). Pono Paukščio istorija / skaitovė Aušra Sudikienė. – V.: LAB, 2019. –
1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2013.
Ponas Paukštis gyveno dideliame miške drauge su kitais paukščiais. Jie buvo be galo darbštūs,
visi turėjo gražius lizdus ir nuolat juos puoselėdavo. Laisvu laiku jie giedojo chore ir ruošėsi didelei
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dainų šventei. Tik ponas Paukštis nesuko galvos
dėl lizdo, kreivai jis žiūrėjo į dainų šventę. Visa
buvo taip nuobodu ir įprasta.
394. Rebeka Una. Gyvažmogis : romanas /
skaitovė Ieva Venckūnaitė. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
„Gyvažmogis“ gali būti skaitoma ir kaip atskira knyga, ir kaip „Atjunk“ tęsinys. Tai pasakojimas
apie ateitį, kuri kuriasi jau šiandien. Intriguojantis,
įtraukiantis, sukrečiantis. Nepaliekantis abejingų.
Kviečiantis diskutuoti. Keičiantis požiūrį į technologijas ir į tai, ką vadiname žmogiškąja prigimtimi.
395. Rodari, Gianni (1920–1980) (Rodaris,
Džanis). Senelis Painelis : [pasakos] / skaitovė
Vilija Česnavičienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Vyturys, 1996.
396. Roth, Veronica (1988–). Padalinti likimai : romanas / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Ciklo „Pažymėtieji“ 2–oji knyga. – Tir.
19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
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Sairos ir Akoso gyvenimai yra valdomi jų likimo, kuris, vos tik gimus, yra išpranašaujamas orakulų ir daugiau negali būti pakeistas. Kai Sairos
tėvas Lazmetas – beširdis tironas – pasirodo esąs
gyvas ir reikalauja grąžinti šotetų sostą, Akosas
jaučia, kad jo galas taip arti, kaip dar niekada nėra
buvęs…
397. Roth, Veronica (1988–). Pažymėtieji :
[romanas] / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Knygų ciklo 1–oji knyga. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Galaktikoje, kurioje dominuoja smurtas ir
kerštas, kiekvienas turi likimo dovaną – antgamtinę jėgą, lemiančią jo ateitį. Bet kai kurios dovanos
yra mirtinos…
398. Rowling, J.K. (1965–) (Rouling, Dž.K.).
Harry Potter ir prakeiktas vaikas : [pagal naują originalią istoriją, kurią sukūrė J.K. Rowling, John
Tiffany ir Jack Thorne, nauja Jack Thorne pjesė] :
pirma ir antra dalys / skaitovė Lina Matiukaitė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos
lankos, 2019.
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Visada buvo sunku būti Hariu Poteriu, ne
lengviau ir dabar, kai jis yra darbais apkrautas
Magijos ministerijos darbuotojas, sutuoktinis ir trijų
mokyklinio amžiaus vaikų tėvas. Kol Haris bando
įveikti praeitį, nenorinčią pasilikti ten, kur jai skirta,
jo jaunėlis sūnus Albas grumiasi su šeimos paveldu, kurio jam niekada nereikėjo…
399. Schmidt, Ina (1973–). Mąstome
apie pasaulį su Filu ir Sofija / skaitovas Rokas
Simanavičius. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Gelmės,
2019.
„Mąstome apie pasaulį su Filu ir Sofija“ – tai
smagi ir įsimintina knyga vaikams apie filosofiją.
Trylikoje trumpų filosofinių istorijų Filas ir Sofija
ieško atsakymų į sudėtingiausius klausimus, o jų
pokalbiai atskleidžia, kaip mąstė ir mąsto visų laikų svarbiausi filosofai.
400. Skučaitė, Ramutė (1931–). Tai priimkit,
kas priklauso : poezija, proza vaikams / skaitovė
Lina Daugėlaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.
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Mažų ir didelių žmonių pasaulis, atsiskleidžiantis šioje knygoje „Tai priimkit, kas priklauso“,
kupinas grožio, įdomybių, jautrių patirčių, gyvenimo džiaugsmo ir dramatizmo.
401. Skučaitė, Ramutė (1931–). Takelis
iš naujo : eilėraščiai vaikams / skaitovė Lina
Daugėlaitė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001.
Nuotaikinga, skaidri, vaiko pasaulėjautai artima poezija čia pinasi su prozos miniatiūromis, kurios savaip perima poetės išgyvenimus dėl mažojo žmogaus rūpesčių ir troškimų, subtiliai prabyla
apie dramatiško laiko paliestą vaikystę.
402. Skučaitė, Ramutė (1931–). Žvangučiai :
[ikimokykliniam ir jaunesniam mokykliniam amžiui] / skaitovė Monika Varanauskaitė. – V.: LAB,
2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 1976.
Eilėraščių rinktinė „Žvangučiai“ kviečia mažuosius skaitytojus pasidžiaugti pavasariu kvepiančia gamta, pasiklausyti miško pasakos, vėl
trumpam prisiminti žiemos stebuklus ir po visų
smagių nuotykių grįžti į jaukų mamos glėbį...
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403. Sumanen, Nadja (1975–). Rembo : [romanas] / skaitovė Ilma Paluckė. – V.: LAB, 2019. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Gelmės, 2018.
Rembo – keturiolikmetis vaikinas. Jam diagnozuotas dėmesio sutrikimo sindromas, tačiau
tinkamas gydymas leido jį suvaldyti. Dabar Rembo
gali lankyti mokyklą drauge su bendraamžiais.
Tačiau jo motinai nesiseka. Nuo tada, kai šeimą
paliko tėvas, ją kamuoja depresija, ji negali susirasti darbo. Tėvo Rembo ne tik nėra regėjęs, apie
jį paauglys apskritai nieko nežino…
404. Thydell, Johanna (1980–). Žvaigždėtos
lubos : apysaka / skaitovė Jolanta Pašutienė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Gimtasis
žodis, 2005.
Trylikametė Jena ką tik pradėjo eiti į septintą
klasę. Jenos namuose yra vaikštynė, perukai ir ligoniui pritaikyti baldai. Ten gyvena vėžiu serganti mergaitės mama. Jenos kambario lubose naktį
suspindi žvaigždės. Po viena iš jų ji paslėpė eilėraštį: Jei tu numirsi, mama, aš atimsiu sau gyvybę. Knygoje „Žvaigždėtos lubos“ autorė rašo ne tik
apie mirtį, svarbiausia – apie norą gyventi.
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405. Vainilaitis, Martynas (1933–2006).
Bruknelė : mitologinė pasaka / skaitovė Rūta
Rupeikytė. – V.: LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 10 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Margi raštai, 1996.
„Bruknelė“ – unikalus kūrinys lietuvių literatūroje. Iki šiol nedaug grožinės literatūros autorių
savo kūryboje rėmėsi mitologija. Vaizduodamas
paslaptingą mitinių būtybių apgyvendintą pasaulį,
kurdamas ryškius personažų charakterius, jų tarpusavio santykius, siužeto vingius, rašytojas bando atskleisti meilės ir ištikimybės išbandymo temą.
406. Vienuolis, Antanas (1882–1957). Žvejo
dukra ir Miškinis : [ištrauka iš legendos „Naglio
kalno lobiai›“] / skaitovė Aušra Sudikienė. – V.:
LAB, 2019. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: K.: Šviesa,
2006.
407. Zilinskienė, Kotryna (1986–). Sukeistas :
mistinis romanas / Kotryna Zylė; skaitovė Monika
Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2019. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Aukso žuvys, 2019.
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Du šešiolikmečiai paaugliai Gabija ir Gedas
mokosi Dailės mokykloje, tačiau jie yra labai skirtingi. Dėl to tik dar keisčiau, kad tuo pačiu metu
abu patiria tuos pačius keistus dalykus. Ar gali
būti, kad jaunų žmonių jausmai sukėlė nepaprastą, mistišką dviejų pasaulių susidūrimą?
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