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Gerbiamas skaitytojau, Lietuvos aklųjų biblioteka,
norėdama pateikti susistemintą informaciją apie naujus
Jums skirtus leidinius, nuo 1999 metų leidžia informacinį
leidinį „Mūsų knygos“. Jame pateikiamas praėjusiame
ketvirtyje įgarsintų ir išleistų Brailio raštu knygų sąrašas.
Nuo 2016 m. I ketvirčio yra talpinamas ir bibliotekos
savanorių įgarsintų knygų sąrašas. Leidinys padidintu šriftu
talpinamas Lietuvos aklųjų bibliotekos svetainėje:
www.labiblioteka.lt
Maloniai prašome juo naudotis. Laukiame Jūsų
atsiliepimų, vertinimų, pageidavimų, patarimų.
Leidėjai
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NAUJA LITERATŪRA
BRAILIO RAŠTU

Enríquez, Mariana (1973–). Tai, ko netekome:
[apsakymai]. – V. : LAB, 2020. – 4 kn. – Tir. 6 egz. – Orig.
išl.: Vilnius ; Sofoklis, 2018.
Turinys: Murzinas berniukas ; Užeiga ; Apkvaitę metai ;
Adelės namas ; Petiso Orechudo apsireiškimas ; Voro
tinklas ; Mokslo metų pabaiga ; Jokios mėsos ant mūsų
kūnų ; Kaimyno patijus ; Tamsiuose vandenyse ; Žalias
raudonas geltonas ; Tai, ko netekome ugnyje
Šiuose makabriškuose pašėlusios vaizduotės
pasakojimuose, primenančiuose Julio Cortázaro braižą,
pasaulyje pripažinta autorė Mariana Enriquez nutapo gyvą
Argentinos bei jos kaimyninių šalių netolimos praeities
paveikslą. Istorijose paliečiamos paprastai vengiamos
politinės ir socialinės temos: diktatūra, narkotikai, skurdas,
korupcija, aplinkos tarša, smurtas, mačizmas. Aktualios
problemos, įpintos į mistinio apsakymo žanrą, sukrečia ir
skatina dar kartą jas permąstyti. Knygoje vaizduojami
įvykiai ragina atsigręžti į savo pačių baimes,
persekiojančias mus lyg šmėklos.
Petersen, Jens (1976–). Namų tvarkytoja: romanas. –
V. : LAB, 2020. – 2 kn. – Tir. 6 egz. – Orig. išl.: Vilnius :
Mūsų knyga, 2006.
Pirmasis jauno vokiečių rašytojo romanas, iškart
sulaukęs pripažinimo. Tai jautrus ir įdomus pasakojimas
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apie paauglio, likusio be motinos, ir tėvo, tapusio našliu,
santykius. Pagrindinis herojus, kurio lūpomis pasakojama
istorija, išgyvena prieštaringą brendimo laiką, patiria
pirmąją meilę namų tvarkytojai, nė neįtardamas, kad ir jo
tėvas dar gali pajusti panašų jausmą. Netrukus prasideda
keistos tėvo ir sūnaus varžytuvės.
Pressler, Mirjam (1940–2019). Natanas ir jo vaikai:
romanas. – V. : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2020 (Vilnius :
Lietuvos aklųjų biblioteka). – 4 kn. – Tir. 6 egz. – Orig. išl.:
Vilnius : Magnificat leidiniai, 2020.
Romanas jaunimui apie religijų įvairovę ir taikų jų
sugyvenimą, sukurtas remiantis garsiąja G. E. Lessingo
drama „Natanas Išmintingasis". Tai intriguojantis
detektyvinis pasakojimas, kuriame susipina Kryžiaus karų
epochos įvykiai Jeruzalėje, meilės istorija ir filosofiniai
pamąstymai, siekiant atsakyti į sultono Saladino užduotą
klausimą žydui Natanui Išmintingajam – kuri religija yra
vienintelė ir teisinga?
2020 M. TREČIAME KETVIRTYJE
ĮGARSINTA LITERATŪRA
Organizavimo dalykai
Dalio, Ray (1949–). Principai : gyvenimas ir darbas /
skaitovė Rūta Rainienė. – V. : LAB, 2020. – 2 garso diskai
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Orig. išl.: V. : Liūtai ne avys,
2020.
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Knygoje pateikiama daugybė praktinių pamokų, sukurtų
remiantis pagrindiniais dalykais – „visišku atvirumu“ ir
„absoliučiu skaidrumu“, kurios papildytos autoriaus
sugalvotais efektyviausiais būdais, padėsiančiais
žmonėms ir organizacijoms priimti sprendimus, susidoroti
su iššūkiais ir suburti stiprias komandas.
Psichologija
Corrigan, Kelly (1967–). Papasakok man daugiau: 12
dalykų : kaip mokiausi pasakyti tai, kas sunkiausia
skaitovė Vilija Česnavičienė. – V. : LAB, 2020. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.: Vilnius : Alma
littera, 2020.
Asmenine patirtimi paremta knyga, kurioje autorė
atvirauja apie gyvenimo siunčiamas pamokas. Ji kalba
apie jausmus, užplūdusius mirus artimam žmogui, kurio
taip ir neprisiruošėme aplankyti; apie moterų baimę
supratus, kad savo vaikų neapsaugos nuo pasaulio
pavojų; apie neviltį, kuri apima sužinojus, jog draugą
kamuoja sunki liga. Skaitytojas ras daugybę jautrių istorijų,
pamąstymų, ką reiškia būti tėvu, broliu, dukra ar artimu
draugu. Knyga kupina nuoširdumo ir jaukaus humoro
jausmo. Ji motyvuos, padės atrasti vidinės stiprybės ir
drąsos kovoje su nesibaigiančiais iššūkiais.
Kantakevičius, Donatas. Vyrai : tavo vyriška galia –
vyrų protėvių šaknyse / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V. :
L ietuvos aklųjų biblioteka, 2020 (Vilnius : Lietuvos aklųjų
biblioteka). – 1 garso diskas (CD) (6 val., 15 min.; 4 val.,
10 min.; 14 skirsnių) : (MP3) ; 12 cm + 1 įd. lap. (12 x 12
6

cm). – Orig. išl.: Vilnius : Alma littera, 2020. – Įgarsinta
dviem kalbėjimo tempais. – Tiražas 14 egz.
Ši knyga yra vyriškos galios perdavimas,
transformuojantis vyro mąstymą, suvokimą apie save.
Knyga paremta asmenine, vyrų ir berniukų stovyklų,
kelionių patirtimi. Tai galingas vyriškos energijos užtaisas,
kuriuo autorius dalijasi su visais vyrais ir moterimis,
norinčiomis pažinti vyrų pasaulį.
Kindlon, Daniel James (1953–) (Kindlonas, Danas).
Augant Kainui : Kaip apsaugoti berniukų jausmų pasaulį /
skaitovė Ilma Paluckė. – V. : LAB , 2020. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Orig. išl.: Vilnius : Vaga, 2019.
Knygoje „Augant Kainui" patyrę vaikų psichologai
kritiškai žvelgia į berniukams nuo pat mažens primetamą
mačo įvaizdį ir jam būdingų savybių – drąsos,
susitvardymo, konkurencijos, užslėptų jausmų ir galios
demonstravimo – skatinimą. Didžiausias dėmesys
skiriamas apžvelgti emocinio raštingumo spragoms, kurios
ilgainiui pakenkia berniukų ir vyrų dvasiniam pasauliui.
Identifikuodami socialinius ir emocinius iššūkius, kuriuos
berniukai patiria mokykloje, autoriai parodo tėvams ir
pedagogams, kaip padėti augančioms asmenybėms lavinti
emocinį raštingumą ir empatiją, suteikiant gyvybiškai
būtinus tarpusavio santykius ir palaikymą.
Dvasinis gyvenimas
Franciscus (1936–), Papa (Pranciškus). Šio
gyvenimo laimė : įtraukianti meditacija apie egzistenciją
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Žemėje / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V. : LAB, 2020. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Orig. išl.: Vilnius :
Baltos lankos, 2018.
Šioje knygoje Pranciškus šiltai ir atvirai kalba apie
gailestingumą, moterų teisių svarbą, apie iššūkius, su
kuriais susiduria šiandienos jaunimas, ir apie tai, kodėl
kova su diskriminacija – tai meilės artimui pagrindas.
Popiežius dalijasi istorijomis iš savo gyvenimo ir stengiasi
kiekvienam iš mūsų perduoti žinią, kad viltis niekada
neblėsta.
Kupina įkvėpimo ir patarimų asmeniniam dvasiniam
tobulėjimui, ši knyga padės kiekvienam iš mūsų ieškoti
kasdienės dvasinės ramybės ir laimės chaotiškame šių
dienų pasaulyje.
Tarptautiniai santykiai.
Užsienio politika
Kojala, Linas. Baltieji rūmai ir Lietuva : Bushas,
Obama, Trumpas…? / skaitovas Rimantas Pranckūnas. –
V. : LAB, 2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz.–
Orig. išl.: Vilnius : Tyto alba, 2020.
Knyga „Baltieji rūmai ir Lietuva“ skirta plačiajai
skaitytojų auditorijai, norinčiai geriau suprasti kintantį JAV
vaidmenį pasaulyje, prezidentų mąstymą formuojant
užsienio politiką, taip pat JAV ir Lietuvos santykių praeitį,
dabartį bei ateitį.
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Valstybinė valdžia
Pancerovas, Dovydas (1987–). Kabinetas 339 /
skaitovas Rokas Simanavičius. – V. : LAB, 2020. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.: Vilnius : Alma
littera, 2019.
Ši knyga – naujas reiškinys mūsų literatūroje. Lyg
įtemptame trileryje žurnalistinis tyrimas atskleidžia, kas iš
tiesų vyksta mūsų politikoje, o kartu iš vidaus parodo
žurnalistikos virtuvę. Šis detalus dokumentinis
pasakojimas tarsi klausia: o kaip visa tai keičia mus? Tai
patyrusius, aprašiusius, o dabar ir skaitančius šią knygą.
Audrius Ožalas
Ekonomikos
vystymosi stadijos
Mason, Paul (1960–). Postkapitalizmas: gidas į mūsų
ateitį / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2020. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz.. – Orig. išl.: Vilnius :
DEMOS kritinės minties institutas, 2019.
Ar kapitalizmas pajėgus gyvuoti amžinai, vis
prisitaikydamas prie naujų technologijų, naujų elgesio
normų, naujų politinių struktūrų? Ar egzistuoja kapitalizmo
plėtros ribos? Paul Mason teigia, kad sparti informacinių
technologijų raida kuria naujas darbo, vertės ir nuosavybės
formas, kurios nebegali išsitekti kapitalistinėje
ekonomikoje. Sveiki atvykę į postkapitalizmą.
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Mados istorija
Cox, Caroline. Prabangių prekių ženklai / skaitovė
Regina Jokubauskaitė ; garso operatorė Nijolė
Raudeliūnienė. – V. : LAB, 2020. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 14 egz. – Orig. išl.: Vilnius : Rosme, 2014.
"Prabangių prekių ženklai" – tai išsamus vadovas po
simboliais tapusių prekių ženklų pasaulį. Ženklai pateikti
chronologine tvarka, tekstas gausiai iliustruotas
įspūdingomis mados fotografijomis. Čia taip pat rasite
katalogą, kuriame ženklai sudėlioti į skyrelius: siūtų
drabužių, mezginių, avalynės bei aksesuarų.
Gyvūnų apsauga
Singer, Peter (1946–) (Singeris, Peteris). Gyvūnų
išlaisvinimas: nauja požiūrio į gyvūnus etika / skaitovė
Jūratė Karazijaitė. – V. : LAB, 2020. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 14 egz. – Orig. išl.: Vilnius : Kitos knygos, 2020.
Nepagražindamas detalių autorius aprašo bandymų su
gyvūnais eigą, siaubingas sąlygas fermose, kuriose
gyvuliai auginami vardan maisto, sistemingą jų
išnaudojimą pramogai ir kitas žmonių veiklas, keliančias
grėsmę gyvūnams. Autorius kviečia susimąstyti, jog
žmogiškų savybių neturėjimas nepaverčia gyvūnų
menkesne gyvybės forma.
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Vaikų auginimas
Turner, Sarah. Motinystės „atostogos“: kaip išgyventi
chaotišką mamos kasdienybę / skaitovė Rūra Rainienė. –
V.: LAB, 2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz.. –
Orig. išl.: Vilnius : Baltos lankos, 2018.
Sarah be užuolankų pasakoja apie savo nė kiek
nešvytintį nėštumo periodą, nesibaigiantį naktinio
maitinimo ir dantų dygimo maratoną, sekso ypatumus
susilaukus vaikų, apie draugystę su kitomis mamomis ir
grįžimo į darbą iššūkius. Ši knyga nepapasakos, kaip būti
gerais tėvais, ką turite pirkti savo vaikui ir kaip jį auginti.
Tačiau tikrai juoksitės iki ašarų ar linkčiosit galvą
skaitydamos pažįstamas situacijas. Ir galiausiai pasijusite
suradusios naują geriausią draugę, kuri moka nuraminti:
kiekviena mama išgyvena tą patį!
Kelionių aprašymai
Fort, Matthew (1947–). Vasara salose: itališka odisėja /
skaitovas Audrius Čaikauskas. – V. : LAB , 2020. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Orig. išl.: Vilnius : Vaga,
2019.
„Vasara salose“ – garsaus britų rašytojo, maisto kritiko
ir klajūno Matthew Forto odisėja po Italijos salas; tikras
kulinarijos ir kultūros vedlys, kuris paskolins idėjų
keliaujantiems; juslingas ir spalvingas įkvėpimas visiems,
norintiems išragauti gyvenimą.
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LIETUVIŲ
GROŽINĖ LITERATŪRA
Audenienė, Rugilė (1983–). Vojaĝo: romanas /
skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB, 2020. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir.g 19 egz – Orig. išl. : Vilnius : Aukso
žuvys, 2020.
Knyga prasideda pasakojimu apie jauną, laimingą porą,
kuri susilaukia dukters. Netrukus po vaiko gimimo, karas
išskiria šeimą – vyras išvežamas į lagerį Kazachstane.
Išdraskytų šeimų likimas neaiškus – ar dar pavyks
artimiesiems susitikti? Romanas parašytas tarsi trys
kelionių pasakojimai. Pirmasis keliautojas yra maža
mergaitė, kuri kartu su mama stengiasi išgyventi Antrąjį
pasaulinį karą nedideliame Lietuvos Šiaurės miestelyje.
Antrasis keliautojas – mergaitės tėtis, kuris karo
nubloškiamas į Vokietijos priverstinių darbų stovyklą, o
vėliau išvežamas į tolimojo Kazachstano lagerį. Trečias
keliautojas – esperanto kalba, kuria prieš karą domėjosi
vyras.
Baltušis, Juozas (1909–1991). Vietoj dienoraščio /
Juozas Baltušis ; skaitovas Algimantas Butvilas ;. – Vilnius
: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2020 (Vilnius : Lietuvos aklųjų
biblioteka). – 3 d.. – Antr. įd. lape taip pat Brailio raštu. –
Orig. išl. : Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
[2019–2020].[D. 2]. 1976–1983. – 2020. – 3 garso diskai
MP3 – Tir. 19 egz.
Antrasis dienoraščių tomas apima 1976–1983 m.
Sklaidant J. Baltušio kasdienybės užrašų lapus, atsiveria
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ne tik jo asmeninio gyvenimo kaleidoskopas ar
individualios veiklos literatūros ir kultūros lauke pastangos:
rašytojo dienoraščius galima ir verta skaityti kaip plačią
kultūros, literatūros įvykių panoramą Lietuvoje ir
tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Kūrėjų portretai, partinės
nomenklatūros veikėjų štrichai, jų apibūdinimai, surašyti
per J. Baltušio regėjimo prizmę, sudaro labai įdomią
paveikslų galeriją. Plačiausia prasme J. Baltušio
dienoraščius galima matyti ir kaip įvairialypį visos
sovietinės epochos veidrodį.
Degėsys, Liutauras (1953–). Lengva nebus : romanas
/ skaitovas Virgilijus Kubilius – V. : LAB, 2020. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz – Orig. išl.: Vilnius : Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2020
Liutauras Degėsis meistriškai narplioja žmogaus
psichologiją ir vedžioja skaitytojus už nosies. Knyga
„Lengva nebus“ yra kupina aštrios ironijos, cinizmo bei
gero humoro. Romane viskas reliatyvu ir neapibrėžta –
skaitytojai kviečiami nerti į eksperimentą, tik pakartojame –
lengva nebus!
Džavachišvilis, Zurabas (1960–). Pro miglą: istorinis
romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2020.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.:
Vilnius : Versus, 2020.
Istorinis romanas „Pro miglą" – bandymas pažiūrėti į tą
tragišką metą ne tiek Lietuvos partizanų, kiek jų priešų,
NKVD karininkų akimis. Bandymas pagrįstas ne vien
emocijomis, bet ir tikraisiais Lietuvos istorijos puslapiais,
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kuriuos verčiant nesunku rasti atsakymą į daugelį skaudžių
klausimų. Tereikia noro ieškoti tos tiesos, rasti ir gerbti ją,
nes kuo sparčiau lekia į priekį gyvenimas, tuo ji trapesnė.
Ivaškevičius, Marius (1973–). Rusiškas romanas =
Русский роман : pjesė / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V. :
LAB , 2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. –
Orig. išl.: Vilnius : Apostrofa, 2019.
„Rusiškas romanas" — tai savotiška šeimos saga,
variacija „Anos Kareninos" romano tema, kur Levas
Tolstojus yra ne tik savojo šedevro, bet ir savo paties
šeimyninės dramos autorius. Būna romanai, sukurti
autoriaus gyvenimo pagrindu. Bet būna ir tokių, kurie
ateityje kuria autoriaus gyvenimą. Arba jį griauna. Ir tuomet
tame realybės ir fikcijos susiliejime autorius tampa
tragiškiausia savo kūrinijos figūra."
Judinas, Romas (1983–). Karūnos švytuoklė :
romanas / skaitovas Rimantas Pranckūnas – V. : LAB,
2020. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.:
Vilnius : Briedis, 2018.
Alternatyviosios istorijos romanas „Karūnos švytuoklė“
nukelia į Mindaugo valdomą Lietuvos karalystę likus
metams iki pasikėsinimo jį nužudyti. Knygoje sutinkame ne
tik karalių, jo žmoną Mortą, kunigaikščius Treniotą,
Daumantą, Gerdenį, ištremtąjį Tautvilą, bet ir kryžiuočių
magistrus, Rygos arkivyskupą Albertą, galingąjį Bohemijos
karalių.
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Judinas, Romas (1983–). Įtrūkęs plienas: knygos
„Karūnos švytuoklė“ 2 dalis / skaitovas Rimantas
Pranckūnas. – V. : LAB, 2020. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 19 egz.. – Orig. išl.: Vilnius : Briedis, 2019.
Karalius Mindaugas išgyveno sąmokslą, ir Lietuvos
karalystė gyva. Senas valdovas ieško būdų sustiprinti savo
valdžią, savo vietos po saule ieško užaugęs karalaitis
Ruklys, o Bohemijos karalius Otakaras Antrasis visa jėga
atsigręžia į Rytų Baltijos regioną. Intrigos, mūšiai ir meilė –
visa tai R. Judino romane
Kunčius, Herkus (1965–). Nušviesta : komunistinės
visuomenės dramos : dramų rinktinė / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V. : LAB. – 1 garso diskas MP3 fmt. . – Tir. 19
egz.. – Orig. išl.: Vilnius : Lietuvos literatūros ir tautosakos
institutas, 2019.
„Herkus Kunčius savo draminiams tekstams,
sutelktiems į knygą Nušviesta, duoda keistą paantraštę –
komunistinės dvasios dramos. Tai ne žanrinis ir ne teminis
apibūdinimas, o nuoroda į sunkiai nusakomą substanciją,
epochos ,,kvapą'', persmelkusį visus viešo ir privataus
gyvenimo lygmenis, bet ne visuomet atpažintą ir ištirtą."
Loreta Mačianskaitė
Sabas, Rytis. Gaono kodas: romanas / skaitovas
Rimantas Pranckūnas – V. : LAB, 2020. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz.. Orig. išl.: Vilnius : Alma littera,
2019.
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Kvapą gniaužiantis trileris, kuriame emigranto Pauliaus
Meko – Polo Vilemseno – ir jo artimųjų gyvenimas pinasi
su „Mosado“, FSB ir GRU bei Lietuvos žvalgybų ir kelių
valstybių mafijozų kova dėl Vilniaus žydų išminčiaus
Gaono palikto raštelio su neįtikėtinos galios kodu, turi dar ir
neįtikėtiną istorinį foną.
Šeinius, Ignas (1889–1959). Siegfried Immerselbe
atsinaujina: romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius – V. :
LAB, 2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Orig. išl.: Vilnius : Vaga, 2019. – Įgarsinta dviem kalbėjimo
tempais.
Igno Šeiniaus tarpukariu (1934 m.) išleistas mokslinės
fantastikos romanas „Siegfried Immerselbe atsijaunina" –
tai ankstyva, pranašiška ir satyriška polemika su Hitlerio
Vokietijoje gimstančia nacizmo ideologija.
Šerelytė, Renata (1970–). Pro rūdijančią naktį :
romanas : [pagrįsta paskutiniojo Lietuvos partizano A.
Kraujelio gyvenimo faktais] / skaitovė Regina
Jokubauskaitė. – V. : LAB, 2020. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 19 egz. Orig. išl.: Vilnius : Alma littera, 2020.
Dvi romano pasakojimo gijos apima skirtingus praėjusio
amžiaus dešimtmečius: paskutiniojo Aukštaitijos partizano
istoriją ir istoriją vaiko, gimusio brandžiu sovietmečiu.Du
labai nepanašūs likimai eina vienas šalia kito, savaip
liudydami meilės, ištikimybės, šeimos, tikėjimo ir
didvyriškumo sampratas.
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Urbonas, Mindaugas Jonas (1989–). Žudant Dzeusą:
romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V. : LAB, 2020. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz.. – Orig. išl.: Vilnius :
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2020].
Viena svarbiausių romano istorijų yra sutrūkinėjęs,
traumomis ir prieštaromis grįstas Martino ir tėvo ryšys.
Tėvas – ambicingas ir praeityje moterų geidžiamas
tapytojas, kuris romane vadinamas Dzeusu. Per
pasakojimo praeities properšas išryškėja nuolatinis vaiko
noras gauti iš tėvo pritarimo, būti šalia jo, pelnyti tėviškos
meilės, tačiau Dzeuso charakteris bohemiškas ir jis vienu
metu atsainiai myli sūnų ir nuo jo nusigręžia. Šis romanas
– tai skaudi ir beprotiška nužmoginimo istorija, kurioje iš
dabarties perspektyvos praeityje ieškoma stiprybės
šaltinio.
Tapinas, Andrius (1977–). Meilė, kurios nemylėjau :
romanas / skaitovė Rūta Rainienė. – V. : LAB, 2020. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.: Vilnius :
Alma littera, 2020.
Meilė, išdavystė, kerštas, intrigos ir televizijos realybės
šou užkulisiai susipina į viena. Inga ir Andrius žino, apie
ką, kam ir kodėl rašo, tad bent jau keletas svaigių vakarų –
garantuoti.
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UŽSIENIO ŠALIŲ
GROŽINĖ LITERATŪRA
Airių literatūra
Riley, Lucinda (1971–) (Raili, Liusinda). Drugelių
kambarys : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė – V. :
LAB, 2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Orig. išl.: Vilnius : Tyto alba, 2020.
„Drugelių kambarys" – tai įkvepiantis romanas apie
šeimą, kurios praeityje glūdi grėsminga paslaptis.
Amerikiečių literatūra
Bauermeister, Erica (1959–). Kvapų saugotojas :
romanas / skaitovė Rūta Rainienė. – V. : LAB, 2020. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.: Vilnius
BALTO, 2020.
„Kvapų saugotojas“ – knyga apie paslaptingus kvapus ir
savęs pažinimą, šeimos paslaptis ir netikėtus gyvenimo
vingius.
Brennan–Jobs, Lisa (1978–). Smulki žuvelė / skaitovė
Regina Jokubauskaitė. – V. : LAB, 2020. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.: Vilnius : Alma littera,
2019.
„Smulki žuvelė“ – tai nuoširdus, vietomis graudus Lisos
Brennan–Jobs pasakojimas apie vaikystę ir augimą
dviejuose nesugretinamuose pasauliuose. Guvi, protinga,
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linksma mažoji Lisa vedžioja skaitytoją po savo vaikystę,
savitai piešia savo aplinką, šeimą, laikmetį, grumiasi su
menamos kaltės ir gėdos jausmais.
Chandra, Vikram (1961–). Dievų šokis : romanas /
skaitovas Virgilijus Kubilius. – V. : LAB, 2020. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tir. 19 egz.. – Orig. išl.: Vilnius : Tyto
alba, 2019.
Romano „Dievų šokis" pagrindas – legendinio XIX a.
anglų–indų kario, vadinto „Sikandaro sahibu", pulkininko
Jameso Skinnerio autobiografija. Tačiau iš tiesų tai –
monumentalus pasakojimas, fantastiškas nuotykis
skaitytojui, sekančiam susipinančias indo studento ir
beždžionės istorijų gijas. O beždžionė yra… gyvūno
pavidalu atgimęs žmogus, kuris, norėdamas išvengti
mirties, sudaro sandėrį su dievais: kasdien jis privalo
papasakoti po istoriją. Čia Indija, čia dievai vaikšto po
žemę. Čia žmonės atgimsta gyvūnų pavidalais ir įsiveržia į
mūsų kasdienybę, pripildydami ją magijos.
King, Stephen (1947–) (Kingas, Stivenas). Tas :
[romanas] / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V. : LAB,
2020. – 3 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.:
Vilnius : Alma littera, 2019.
„Tas" – nepaprastos galios ir poveikio romanas apie
vaikystę ir brendimą, apie nuoširdžią draugystę ir
besąlygišką ištikimybę, ir apie kiaurai persmelkiantį,
kliuksintį, stingdantį ir kiekvienoje tamsioje kertėje aukų
tykantį bevardį siaubą.
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Lippman, Laura (1959–). Moteris ežere : psichologinis
trileris / skaitovė Rūta Rainienė. – V. : LAB, 2020. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz... – Orig. išl.: Vilnius :
Tyto alba, 2020.
„Moteris ežere“ – psichologinis kriminalinis romanas,
kuriame pinasi ežere rastos moters paslaptis ir ją
išnarplioti bandančios žurnalistės ambicijos. Taip pat tai
knyga apie rasinę įtampą, religinę atskirtį, lyčių dinamiką ir
klasių skirtumus 1966–tų metų Baltimorėje. Autorė sukūrė
unikalią istoriją, nuo kurios sunku atsiplėšti.
Foer, Jonathan Safran (1977–) (Foeris, Džonatanas
Safranas). Aš čia : romanas / skaitovė Rūta Rainienė. – V.
: LAB, 2020. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Orig. išl.: Vilnius : Baltos lankos, 2017.
„Aš čia" – pasakojimas apie keturias amerikiečių žydų
kartas ir sykiu apie vieną jų šeimą. Šiandieniame
Vašingtone gyvenančios Blochų šeimos santykių krizės
fone Artimuosius Rytus nusiaubia žemės drebėjimas ir
sukelia virtinę politinių konfliktų, nulemiančių invaziją į
Izraelį. Pavojuje atsiduria namai ir visa, ką jie įkūnija.
Hoover, Colleen (1979–) (Huver, Kolin). Ką praleidau,
kol miegojai : romanas / skaitovė Eglė Čekuolytė. – V. :
LAB, 2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz – Orig.
išl.: Vilnius : Baltos lankos, 2019.
Kvin susipažįsta su Grehemu nelaimingiausią savo
gyvenimo dieną. Būtent tada, kai atrodo, kad visas
pasaulis tuojau subyrės į šipulius, įsižiebia viltis patirti tikrą
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meilę.Tačiau prabėgus keletui nuostabių santuokos metų
Kvin ir Grehemo laimė ima aižėti. Užgniaužtos
nuoskaudos, neišsakytos mintys ir tyla kasdien juos
gramzdina vis gilyn, kol galiausiai ima atrodyti, kad išeities
tiesiog nebėra. Kvin ir Grehemas žino, kad tolesnį jų
gyvenimą gali nulemti vos vienas sprendimas, kuris arba
taps išsigelbėjimu, arba viską užbaigs.
Şafak, Elif (1971–) (Šafak, Elif). 10 minučių 38
sekundės šiame keistame pasaulyje : romanas / skaitovė
Rūta Rainienė. – V. : LAB, 2020. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.: Vilnius, Tyto alba, 2020.
Elif Shafak tarsi chirurgo skalpeliu atveria žiaurias
realybės žaizdas ir pažvelgia į traumą, kurią patiria moters
protas ir kūnas socialinėje sistemoje, apibrėžtoje
patriarchaliniais kodais. Tai žiauri knyga – niūri ir
negailestinga. Tai romanas apie smurtą, širdies skausmą ir
sielvartą, apie tai, koks trumpas yra gyvenimas.
Scharer, Whitney (Šėrer, Vitni). Šviesos amžius :
romanas / skaitovė Vilija Česnavičienė. – V. : LAB, 2020. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz – Orig. išl. Vilnius :
Baltos lankos, 2019.
„Šviesos amžius“ – tikrais faktais paremtas romanas,
svarus indėlis į moters, siekusios kurti ir būti pripažintos už
savo darbus, palikimą. Daugeliui iki šiol Lee Miller buvo
žinoma kaip modelis, bet dabar ji įsitvirtins kaip savito
braižo fotografė ir reikšminga Antrojo pasaulinio karo
fotoreporterė.
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Sepetys, Ruta (1967–) (Šepetys, Rūta). Kuždesių
fontanas : [romanas] / skaitovė Irena Plaušinaitytė. V. :
LAB, 2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Orig. išl.: Vilnius : Alma littera, 2019.
1957–ųjų Ispanija. Generolo Fransisko Franko valdoma
šalis, atsigavusi nuo karo baisumų, vis labiau traukia
užsieniečius, ieškančius saulės, vyno ir pramogų. Tačiau
patys ispanai tarsi apsigaubę tylos skraiste – jie turi savo
nuomonę apie diktatorišką Franko režimą, kurią kruopščiai
slepia ne tik nuo atvykėlių, bet kartais ir nuo kaimynų.
Aštuoniolikmetis Danielius Meitsonas – turtingo naftos
magnato sūnus – su tėvais atvyksta į Madridą, tikėdamasis
pažinti šalį, iš kurios kilusi jo motina. Jaunas, išvaizdus
vaikinas, nuolat spragsintis fotoaparatu, iš karto patraukia
viešbučio darbuotojos Anos dėmesį. Jai Danielius atrodo
tarsi iš kito pasaulio. Bendraudamas su Ana ir
fiksuodamas Ispanijos kasdienybę fotojuostelėje, Danielius
pamažu suvokia, kad turistams rodomas šalies portretas
toli gražu neatspindi tikrojo šalies veido ir po sunkia tyla
besislepiančios grėsmingos realybės.
Petrova, Daniela (1973–). Jos dukters motina :
[psichologinis trileris] / skaitovė Rūta Rainienė. – V. : LAB,
2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. Tiražas 19 egz. – Orig.
išl.: Vilnius : Sofoklis, 2020.
„Jos dukters motina“ – aktualias ir jautrias socialines
temas paliečiantis psichologinis trileris, prisodrintas
bulgariško atspalvio. Romano autorė Daniela Petrova gimė
ir užaugo Sofijoje, Bulgarijoje, sulaukusi 22–ejų persikėlė į
JAV, kur baigė bakalauro ir magistro studijas. „Jos dukters
22

motina“, paremta asmenine patirtimi, vos pasirodžiusi
išrinkta kaip geriausia knyga The Oprah Magazine, The
New York Post, CrimeReads ir kt.
Tartt, Donna (1963–). Dagilis : romanas / skaitovas
Rokas Simanavičius. – V. : LAB, 2020. – 2 garso diskai
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.: Vilnius : Alma littera,
2019.
Daugialypiame, nežabota energija pulsuojančiame
romane autorė įtaigiai ir suprantamai kalba apie meilę ir
nusivylimą, jaunatvišką maištą, kovą dėl išlikimo,
žmogiškos laimės paieškas bei ryžtą pasipriešinti
gniuždantiems likimo kirčiams.
Anglų literatūra
Adichie, Chimamanda Ngozi (1977–) (Adiči,
Chimamanda Ngozi). Amerikana : romanas / skaitovė
Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2020. – 1 garso diskas
MP3 fmt. Tir. 19 egz. – Orig. išl.: Vilnius : Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2019.
Palikdami savo gimtąją kariniu kumščiu valdomą
Nigeriją ir išvykdami į Vakarus. Ifemelu ir Obinze buvo
jauni ir įsimylėję. Graži, savimi pasitikinti Ifemelu atsiduria
Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur, nepaisant savo
akademinių pasiekimų, ji pirmąkart gyvenime susiduria su
tuo, ką reiškia juoda jos oda. Ramus, mąslus Obinze nori
prie mylimosios prisijungti, tačiau Amerika po Rugsėjo 11–
osios jo neįsileidžia, ir jis priverstas gyventi pavojingą
imigranto be dokumentų gyvenimą Londone. Po 15 metų
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jie susitinka jau demokratinėje Nigerijoje, vedami aistros:
tėvynei ir vienas kitam.
Alderton, Dolly (1988–). Viskas, ką žinau apie meilę :
romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė – V. : LAB, 2020. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz – Orig. išl. : Kaunas :
Jotema, 2020.
Taiklių komentarų pilna, beprotiškai smagi, kai kada
širdį veriantį knyga apie žmogų, kuris bręsta, suauga ir
gyvenimo kelyje susiduria su įvairiomis meilės rūšimis.

Betts, Charlotte (Bets, Šarlotė). Pamirštų svajonių
rūmai : romanas / skaitovė Rūta Rainienė. – V. : LAB,
2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz – Orig.išl.:
Vilnius : Alma littera, 2020.
Jauna moteris Beatrisė Sinkler tapo našle ir bėgdama
nuo finansinių bėdų Anglijoje grįžo į Haidarabadą. Jos
namai – Jahanaros Mahalo rūmai. Įgijusi pasitikėjimą
Beatrisė sugalvoja kaip juos prikelti. Tik ar ji gali tikėtis visų
aplinkinių pagalbos?
Esposito, Chloé (Esposito, Chlojė). Klasta Sicilijoj :
romanas / skaitovė Vilija Česnavičienė. – V. : LAB, 2020. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 19 egz. – Orig. išl.:
Vilnius : Baltos lankos, 2018.
Betė įkalbina dvynę seserį Alvę atvykti į Siciliją ir
apsimesti vienai kita, kad slapčia nuo vyro išsmuktų iš
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namų. Tada ir užverda tikras pragaras. Švintant Betė –
negyva baseino dugne, Alvė – tebevilkinti jos drabužiais.
Netrukus paaiškėja, kad sesers gyvenimas pavojingesnis,
nei atrodė iš pirmo žvilgsnio. Ką Betė slėpė nuo vyro? Ir
kodėl pasikvietė seserį Sicilijon? Alvė sužino apie Betės
ryšius su Italijos mafija, slaptus meilužius, samdomus
žudikus ir siaubingai korumpuotą kunigą, o šie po truputį
ima perprasti Alvės žaidimą… Klasta permirkusi
vidurvasario savaitė Sicilijoje Alvei tampa ekstremaliu viso
gyvenimo išbandymu.
Esposito, Chloé (Esposito, Chlojė). Įniršis Romoj :
romanas / skaitovė Vilija Česnavičienė. – V. : LAB, 2020. –
1 garso įrašas MP3 fmt. – Tir. 19 egz – Orig. išl.: Vilnius :
Baltos lankos, 2019.
Alvinai Naitli pavyko pasiglemžti gražios ir išlepintos
sesers Betės gyvenimą, bet Alvė veikiai supranta, kad už
pavogtą dvynės tapatybę mokės didelę kainą. Ypač po to,
kai Sicilijoje randamas negyvos Betės kūnas. Tačiau
policija – toli gražu ne vienintelis dalykas, dėl kurio Alvei
reikia nerimauti. Praleidusi naktį Londono viešbutyje „Ritz"
su gražuoliu meilužiu, ryte supranta, kad Nino paspruko su
jųdviejų pavogtu lambordžiniu ir dviem milijonais eurų.
Gaskell, Elizabeth Cleghorn (1810–1865). Šiaurė ir
pietūs : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė ;. – V. :
LAB, 2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz –
Orig. išl.: Vilnius : Svajonių knygos, 2019.
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Romane „Šiaurė ir Pietūs" žmogiški jausmai meistriškai
susipina su socialinėmis problemomis. Margareta Heil yra
viena originaliausių Viktorijos laikų literatūros herojų.
Le Carré, John (1931–) (Le Kare, Džonas). Nepatogi
tiesa : romanas / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V. :
LAB, 2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Orig. išl.: Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.
„Nepatogi tiesa" Johno le Carré gerbėjų bene
vienbalsiai priskiriama šio rašytojo aukso fondui.
Gibraltaro Didžiosios Britanijos karūnos kolonijoje
vykdoma itin slapta antiteroristinė operacija, kodiniu
pavadinimu „Laukinė gamta". Tikslas: sugauti ir pagrobti
įtakingą džihadistų ginklų pirkėją. Operacijos sumanytojai:
ambicingas Užsienio reikalų ministras ir jo artimas bičiulis,
atstovaujantis paslaptingai, su CŽA siejamai privačiai
gynybos įmonei iš JAV.
Lefteri, Christy (1980–). Bitininkas iš Alepo : romanas /
skaitovė Rūta Rainienė. – V. : LAB, 2020. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.: Vilnius : BALTO, 2020.
Bitininkas iš Alepo yra mano vaizduotės vaisius. Bet
Nurio ir Afros personažai širdyje ir mintyse užgimė koja
kojon žengiant su Graikiją pasiekusiomis pabėgėlių
šeimomis ir vaikais. Romane stengiausi atskleisti tai, kaip
elgiamės su artimiausiais žmonėmis išgyvenę skaudžią
netektį. Bitininkas iš Alepo yra ne tik apie neįsivaizduojamą
netektį, bet ir apie meilę bei kelią į šviesą. Visa tai mačiau,
girdėjau ir jutau Atėnų gatvėse ir stovyklose.
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Madeleine, Laura (1988–). Mūsų paslaptys : [romanas]
/ skaitovė Rūta Rainienė. – V. : LAB, 2020. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz – Orig. išl.: Vilnius, Sofoklis,
2020.
„Tai istorija apie gyvenimą pakeitusią vasarą kalnuose,
apie meilę ir kančią, apie patį sudėtingiausią
apsisprendimą. Apie balansavimą ant mirties ribos, apie
slapstymąsi, baimę ir išsvajotą laisvę. Apie sugrįžimą į
vietą, kurioje tiek visko įvyko.“
Marshall, Laura (1950–). Kvietimas : trileris / skaitovė
Rūta Rainienė. – V. : LAB, 2020. – 1 garso diskas MP3 fmt
– Tir. 19 egz. – Orig. išl.: Vilnius : Sofoklis, 2020.
„Kvietimas" – šiuolaikinis mistinis trileris apie
socialiniuose tinkluose slypinčius pavojus ir jaunystės
klaidas, paliekančias žymes visam gyvenimui.
Moyes, Jojo (1969–) (Mojes, Džodžo). Išdalintos
žvaigždės : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.:
LAB, 2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz –
Orig. išl.: Kaunas : Jotema, 2020.
Neprilygstamas, kartais juokingas, kartais iki ašarų
graudinantis, pagrįstas tikrais Amerikos istorijos faktais
romanas „Išdalintos žvaigždės" praturtina ir praplečia
akiratį. Tai istorija apie moterų draugystę, tikrą meilę ir apie
tai, kas nutinka, kai pridedam rankas prie didžių tikslų.
Moyes, Jojo (1969–) (Mojes, Džodžo). Povo turgelis :
romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V. : LAB, 2020. –
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1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.: Kaunas :
Jotema, 2019.
Emocingas romanas apie kelių kartų motinų ir dukterų
širdperšą ir savęs atradimo džiaugsmą… Nors tai nėra
meilės romanas, kaip kitos Moyes knygos, ir čia galima
panirti į troškimų jūrą, pasidžiaugti mezgamais santykiais,
pajusti optimizmo dvasią ir įžvelgti pastangas padaryti
pasaulį geresnį.
Montefiore, Santa (1970–) (Montefjorė, Santa).
Greisės gundymas : romanas / skaitovė Eglė Čekuolytė. –
V. : LAB, 2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Orig. išl.: Vilnius : Alma : Littera, 2019.
Rašytoja knygoje „Greisės gundymas“ seka įstabią
istoriją apie prarastą ir atgautą meilę, apie neįtikėtiną
gamtos grožio galią atgaivinti sudiržusias širdis.
Orwell, George (1903–1950) (Orvelas, Džordžas).
Lapok, aspidistra : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius –
V. : LAB, 2020. – 1 garso diskas MP3 fmt – Tir. 19 egz –
Orig. išl.: Vilnius : Kitos knygos, 2012.
Knygos herojus – inteligentiškas apsiskaitęs jaunas
poetas – paskelbia karą visai godumu ir baime paremtai
civilizacijai, kur žmonės tėra lėlės, kurias už virvelių tampo
pinigai. Jis meta darbą reklamos agentūroje, persikelia į
vargingą Londono rajoną ir atsideda poezijai, tačiau
netrukus pastebi, kad toks jo maištas gana absurdiškas ir
niekam neįdomus…
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Roper, Richard. Dėl to verta gyventi : romanas /
skaitovas Virgilijus Kubilius. – V. : LAB, 2020. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.: Vilnius : Alma
littera, 2019.
„Dėl to verta gyventi“ – knyga apie tai, kad vienatvė
baigiasi, jei turi drąsos ieškoti meilės ir atsiverti gyvenimui,
puikiai parašyta šilta ir šmaikšti tragikomiška istorija apie
svarbius gyvenimo sprendimus.
Vaughan, Sarah (1972–). Skandalo anatomija :
romanas / skaitovė Rūta Rainienė. – V. : LAB, 2020. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.: Vilnius :
Baltos lankos, 2019.
Dviejų moterų, stovinčių skirtingose barikadų pusėse,
gyvenimai negrįžtamai susipina: nepalaužiama Sofi viltis,
kad viskas – tik šmeižtas, siekiant sugriauti jos idilišką
gyvenimą, susiduria su aršiu Keitės ryžtu siekti teisingumo,
kad ir kokie galingi būtų jos oponentai. Vis asmeniškesnė
Sofi ir Keitės kova į paviršių iškelia ilgai slėptus faktus ir
korumpuotą politinio elito gyvenimą.
Zhang, Lijia (1964–). Lotosas : romanas / skaitovė
Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2020. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.: Vilnius, Tyto alba, 2020.
„Lotosas" – autentiška medžiaga paremtas
pasakojimas apie šiuolaikinės prostitutės gyvenimą,
įkvėptas autorės senelės istorijos.
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Australų literatūra
Freeman, Kimberley (1970–). Žaliųjų krioklių viešbutis
: romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė – V. : LAB, 2020. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.: Vilnius :
Alma littera, 2019.
Įtraukiančiame ir netikėtų siužeto posūkių kupiname
romane – uždrausti jausmai, jokių kliūčių ir argumentų
nepaisančios aistros, užmirštos paslaptys, tragedijos ir
kruopščiai slėpta tiesa. Žinoma, ir didinga, net šiek tiek
magiška vieta, pakeitusi ir sujungusi dviejų moterų likimus
ir jų gyvenimus: „Žaliojo SPA" viešbutis.
Austrų literatūra
Werfel, Franz (1890–1945) (Verfelis, Francas).
Bernadetos giesmė : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė
. – V. : LAB, 2020. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 19 egz.
– Orig. išl.: Vilnius : Katalikų pasaulio leidiniai, [2020].
Austrų rašytojas Franzas Werfelis (1890–1945) savo
romaną Bernadetos giesmė, kuriame jis vaizduoja
stebuklingą gydantį šaltinį prikėlusios Lurdo regėtojos šv.
Bernadetos Subiru (Bernadette Soubirous, 1844–1879)
akmenuotą gyvenimo kelią, vadino ištesėtu pažadu. 1940–
ųjų vasarą Antrojo pasaulinio karo audrų atblokštas į Lurdą
nacių okupuotoje Prancūzijoje jis – tėvynę ir namus
praradęs, nevilties prislėgtas pabėgėlis, karštligiškai
mėginantis išsigauti iš Europos – garsiojoje Masabjelės
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grotoje prisiekė: jeigu išsigelbės iš mirtino pavojaus ir
pasieks Ameriką, sugiedos giesmę apie Bernadetą.
Canetti, Elias (1905–1994) (Kanetis, Elijas). Fakelas
ausyje : gyvenimo istorija, 1921–1931 : autobiografinis
romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V. : L AB,
2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Orig. išl.:
Vilnius : Sofoklis, 2017.
Sekant unikalios asmenybės augimo keliu, skleidžiasi
spalvinga XX a. Vidurio Europos politinio, kultūrinio
gyvenimo panorama ir intymiausios autoriaus gyvenimo
akimirkos. Aprašydamas susižavėjimą savo pirmuoju
didžiu mokytoju, Vienos rašytoju Karlu Krausu, ir aistrą
savo žmonai Vecai, Canetti nepastebimai įtraukia į labai
įžvalgų Vienos ir Berlyno portretą, kuriame sutiksite
Bertoldą Brechtą, Isaaką Babelį, George’ą Groszą ir
daugelį kitų.
Čiliečių literatūra
Allende, Isabel (1942–) (Aljendė, Izabelė). Klajonių
metai : romanas / skaitovė Rūta Rainienė. – V. : LAB, 2020
. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.:
Vilnius : Alma littera, 2020.
Per plauką spėję išvengti Europą apėmusio Antrojo
pasaulinio karo, Rosera ir Viktoras atvyksta į Čilę. Tačiau
palengvėjimas pasprukus nuo karo ilgai netrunka: naujoji
šalis atvykėliams toli gražu nėra nei svetinga, nei sava.
Pamažu kurdami naują gyvenimą kitame žemyne ir
stojiškai pasitikdami kiekvieną naują išbandymą, Rosera ir
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Viktoras nepraranda vilties vieną dieną sugrįžti į tikruosius
namus – Ispaniją.
Bolaño, Roberto (1953–2003) (Bolanjas, Robertas).
2666 : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V. : LAB,
2020. – 3 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.:
Vilnius : Kitos knygos, 2020.
Čilės rašytojo Roberto Bolaño (1953–2003) romanas
„2666“ – svarbiausias per pastaruosius 25 metus ispanų
kalba parašytas kūrinys. R. Bolaño, kaip anksčiau G. G.
Márquezas, tapo įtakingiausiu savo kartos Lotynų
Amerikos rašytoju ir užima nenuginčijamą vietą pasaulio
literatūros istorijoje. Knygoje telpa visa, kas svarbiausia
autoriaus kūryboje ir gyvenime: nenuspėjama, kvapni ir
žiauri Lotynų Amerika, detektyvinis elementas,
nutrūktgalviškos kelionės ir meilė.
Hebrajų literatūra
Yossi Avni–Levy. Meilės prekeiviai : romanas /
skaitovas Rokas Simanavičius – V. : LAB, 2020. . – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.: Vilnius :
Sofoklis, 2019.
Jautrus ir daugiasluoksnis pasakojimas apie tėvystę.
Romane dėliojama tėvo, sūnaus ir senelio – trijų kartų –
istorija: apie tylią sūnaus meilę tėvui, beribę vaiko meilę
motinai ir dviejų tėčių meilę. Autorius veda skaitytoją iš
skurdžios, bet patrauklios Izraelio gyvenvietės
septintajame dešimtmetyje į vaizdingas tolimo miesto
gatves, kur žmonės ir velniai gyvena vieni šalia kitų.
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Italų literatūra
Comastri Montanari, Danila (1948–). Saugokis šuns :
Publijaus Aurelijaus Stacijaus pirmoji byla : antikinis
detektyvas / skaitovas Virgilijus Kubilius – V. : LAB, 2020.
– 1 garso įrašas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.: Vilnius
: Tyto alba, 2020.
„Saugokis šuns“ – originalus detektyvas vykstantis
antikinėje aplinkoje. Autorė savo knygose taikliai kuria
senovės Romos atmosferą, kurioje dominavo nuodėmės,
silpnybės, keisti papročiai ir nusikaltimai. Dėl istorijų tempo
ir rašymo manieros rašytoja yra lyginama su garsiąją
Agata Kristi.
Lenkų literatūra
Konwicki, Tadeusz (1926–2015) (Konvickis,
Tadeušas). Meilės įvykių kronika : romanas / skaitovas
Virgilijus Kubilius. – V. : LAB, 2020 . – 1 garso diskas MP3
fmt. – Orig. išl.: Vilnius : Odilė, 2019.
Pavilnyje užaugusio lenkų rašytojo ir režisieriaus
Tadeuszo Konwickio (1926–2015) romanas atveria lietuvių
skaitytojui dar nepažintus Vilniaus atminties klodus. Įtaigiai
pasakojama jaunuolių meilės istorija nukelia mus į 1939–
uosius, persmelktus karo ir pasaulinės katastrofos
nuojautos. Vilnelės pakrantėse, Vilniaus gatvelėse Vitoldas
ir Alina aistringai žaidžia gyvenimo ir mirties žaidimus.
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Naujosios Zelandijos
literatūra
Morris, Heather (1953–). Cilkos kelias : romanas :
[romano „Aušvico tatuiruotojas“ tęsinys] / skaitovė Rūta
Rainienė. – V. : LAB. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Orig. išl.: Vilnius : Baltos lankos, 2020.
Tikrais faktais paremta knyga. Šešiolikmetė Cilka į
Aušvico koncentracijos stovyklą pateko kartu su šimtais
tūkstančių žydų. Deja, mergina išsiskyrė savo grožiu ir kaip
mat atkreipė aukštų SS valdininkų dėmesį. Prievartavimai
ir išnaudojimas buvo įprasti karo ir galios rodymo atributai.
Vyresnysis karininkas Švarchuberis nusižiūri jauną moterį
ir skiria ją mirtininkų bloko viršininke, o taip pat paverčia
savo meiluže. Cilka neturi jokios galimybės rinktis, ir puikiai
supranta, kad ši padėtis padės jai išlikti. Deja, po
koncentracijos stovyklos išlaisvinimo moters vargai
nesibaigė. Sovietų valdžia apkaltino Cilką
bendradarbiavimu su naciais ir žydaitė buvo ištremta į
Sibirą. Pačiame baisiausiame Vorkutos gulage ji praleido
dešimt metų. Čia ji kentė badą, šaltį, skausmą, tačiau
sunkiai dirbo, atsidavusi slaugė ligonius ir galiausiai sutiko
žmogų, kuris padėjo atsitiesti – būsimą vyrą Aleksandrą.
Su juo Cilka praleido penkiasdešimt savo gyvenimo metų.
Norvegų literatūra
Knausgård, Karl Ove (1968–). Mano kova : romanas .
Kn. 3 : Vaikystės sala : romanas / skaitovas Audrius
Čaikauskas. V. LAB, 2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 19 egz. – Orig. išl.: Vilnius : Baltos lankos, 2020.
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Trečiame ciklo romane Knausgårdas ryškiais potėpiais
aprašo savo vaikystę saloje. Aštuntojo dešimtmečio
pradžioje jis su tėvais ir broliu įsikelia į naują namą
naujame kvartale. Rodos, šeimai prieš akis – visas
gyvenimas. Tačiau pamažu juos supanti erdvė kinta, joje
darosi klaustrofobiškai ankšta. Tik kas keičiasi iš tiesų –
pasaulis ar jie patys? Knausgårdas – nelyg senas, bet
brangias nuotraukas – kruopščiai dokumentuoja nuostabos
ir intensyvių pirmųjų patirčių kupiną vaikystę – pasaulį,
kuriame vaikai ir suaugusieji gyvena kartu, bet visiškai
skirtingus, niekada nesusiliečiančius gyvenimus. Su
prustišku užmoju tyrinėja anuomet po truputį ėmusį
skleistis savąjį „aš“ ir daugiasluoksnę prarasto laiko,
atminties ir žmogiškosios egzistencijos prigimtį.
Prancūzų literatūra
Giordano, Raphaëlle (1974–) (Džiordiano, Rafaela).
Kupidonas kartoniniais sparnais : romanas / skaitovė
Rūta Rainienė. – V. : L AB, 2020. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Orig. išl. : Vilnius : Alma littera, 2020.
Romane „Kupidonas kartoniniais sparnais“ gausu
gyvenimiškos išminties, kaip išsaugoti santykius ir išlikti
poroje, o knygos pabaigoje pateikiama glausta meilės
patarimų santrauka.
Gounelle, Laurent (1966–) (Gunelis, Lorenas).
Pažadu tau laisvę : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė..
– V. : LAB, 2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz.
– Orig. išl.: Vilnius : Alma littera, 2019.
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Populiariosios psichologijos ir įtraukiančio siužeto
derinys, padėsiantis skaitytojams atrasti kelią į laimingą
gyvenimą.
Rusų literatūra
Маринина, Александра (1957–) (Marinina,
Aleksandra). Kai dievai juokiasi : romanas / skaitovė
Nijolė Lipeikaitė. – V. : L AB, 2020. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.: Kaunas : Jotema, 2008.
Aštraus ir intriguojančio siužeto detektyvas, kuriame vėl
susitinkame su ankstesnių A. Marininos romanų heroje,
dabar jau milicijos papulkininke Anastasija Kamenskaja.
Čia stebėtinai susipynę, atrodo, nieko bendro neturinčių
žmonių likimai.
Švedų literatūra
Backman, Fredrik (1981–) (Bakmanas, Fredrikas).
Lokių miestas : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. –
V. : L AB, 2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Orig. išl.: Vilnius : Alma littera, 2020.
Švedijos užkampyje įsikūręs atšiaurus miestelis
Bjornstadas. Nors pavadinimas – Lokių miestas –
sufleruoja, kad kažkada šiose vietovėse turėjo netrūkti
lokių, dabar šį žvėrį čia retai sutiksi. Mažėja ir žmonių: jie
iškeliauja ten, kur daugiau galimybių, nes, pasak vienos
veikėjos, „šiame mieste gyventi neįmanoma. Čia galima tik
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išgyventi". Bjornstadas nyksta, bet viena viltis
miestelėnams dar likusi. Tai – ledo ritulys.
Khemiri, Jonas Hassen (1978–). Viskas, ko
neprisimenu : romanas / skaitovas Rokas Simanavičius. –
V. : LAB, 2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Orig. išl.: Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
2019.
„Viskas, ko neprisimenu“ – tai istorija apie meilę ir
atmintį. Bet kartu ir pasakojimas apie rašytoją, kuris
mėgindamas įminti Samuelio paslaptį, iš tiesų nori sužinoti
tiesą apie save. Kas lieka iš trapių mūsų atsiminimų? Ir kas
slypi po tuo, ko neprisimename?
Lundberg, Sofia (1974–) (Lundberg, Sofija).
Klaustukas – tai pusė širdies : romanas / skaitovė Nijolė
Lipeikaitė – V. : LAB, 2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 19 egz. – Orig. išl.: Vilnius : Baltos lankos, 2019.
„Klaustukas – tai pusė širdies" – šiltas, jautrus ir
viltingas pasakojimas apie savęs suvokimą, tiesos
paieškas, susitaikymą su praeitimi, gebėjimą nugalėti gėdą
ir kaltę ir pamilti iš naujo.
VAIKŲ IR JAUNIMO
LITERATŪRA
Aymé, Marcel (1902–1967) (Emė, Marselis). Katinėlio
Murklio pasakos / skaitovė Regina Jokubauskaitė ; – V. :
LAB, 2020. – 2 kn. – Orig. išl.: Vilnius : Gelmės, 2018–.
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Kn. 1. – 2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz.
Turinys: Katinas ; Karvės ; Šuo ; Dažų dėžutės ; Jaučiai
; Uždavinys ; Povas ; Juodasis gaidelis.
Kn. 2. – 2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz.
Turinys: Vilkas ; Elnias ir šuo ; Dramblys ; Antis ir
pantera ; Piktasis žąsinas ; Asilas ir arklys ; Avinas ;
Gulbės ; Suopis ir kiaulė.
Enoranta, Siiri (1987–). Graudaragio užkalbėjimas :
romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė – V. : LAB, 2020. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.: Vilnius :
Tyto alba, 2019.
Tai magijos pilna istorija apie atokią salą, kurioje
gyvena liūdesio žmonės, ir Aušros princesę Sadėją.
Sadėjai tik šešiolika, tačiau ji – visagalė valdovė. Jos
galioje – suburti aplink save merginas, valdančias stiklą.
Jos lobyne – puikiausių stiklo papuošalų kalnai. Niekas
nedrįsta prieštarauti princesei, intrigos ir galios žaidimai
rūmuose klesti, o viena klastinga maža mergaitė slapta
nuo visų verda žudančius nuovirus…
Graceffa, Joey (1991–). Edeno vaikai : romanas /
skaitovė Rūta Rainienė. – V. : LAB, 2020 – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Orig. išl.: Vilnius : BALTO, 2017.
Rovena gimė antroji, todėl visuomenė, kurioje
ribojamas gimstamumas, iškart pasmerkė ją mirti. Ji
niekada nelankys mokyklos, nesusiras draugų, negaus
akių implantų, žyminčių tikruosius Edeno gyventojus.
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Atvirkščiai – kaleidoskopiškos merginos akys
negailestingai Centro vyriausybei bet kada gali tapti
priežastimi susidoroti.
Graceffa, Joey (1991–). Edeno išrinktieji : romano
„Edeno vaikai“ tęsinys / skaitovė Rūta Rainienė. – V. : L
AB, 2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz – Orig.
išl.: Vilnius : BALTO, 2019.
Rovenai visą gyvenimą teko slapstytis arba nuo ko nors
bėgti. Ji – neteisėtas antras vaikas šeimoje ir kelia grėsmę
griežtai reguliuojamai visuomenei, todėl yra pasmerkta
mirčiai arba… dar baisesnei bausmei. Kai tėvas išdavė
šeimą, o su mama susidorojo vyriausybė, Rovena rado
prieglobstį požeminiame mieste. Čia gyvena atstumtieji ir
auga vienintelis Žemėje likęs gyvas medis. Čia ji sutiko
bebaimį Laklaną, galintį pasiūlyti daugiau nei tik draugystę.
Tačiau ją sučiumpa valdžios pareigūnai, ir nuo tada
Rovenos likimas nežinomas.
Jakubėnas, Kazys (1908–1950). Kas kiemely daros /
skaitovas Virgilijus Kubilius – V. : LAB, 2020. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Orig. Išl.: Vilnius :
Gimtasis žodis, 2003.
Pirmoji serijos „33 eilėraščiai“ knyga, į kurią pateko tik
patys geriausi poeto Kazio Jakubėno eilėraščiai. Knygos
gale yra vaikui prieinamu stiliumi parašytas informacinis
puslapis apie jauniesiems skaitytojams mažai žinomą
rašytoją ir jo kūrybą.
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Kuyper, Sjoerd (1952–). Viešbutis „Didžioji M“ :
romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V. : LAB,
2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Orig. išl.:
Kaunas : Debesų ganyklos, 2019.
Trylikamečio Koso gyvenimas – tikras išbandymas.
Vienuolikos berniukas praranda mamą, lieka su į viešbučio
reikalus panirusiu tėčiu ir keistuolėmis seserimis – Libe,
Brike ir mažąja Pele. Vieną dieną tėtis patenka į ligoninę.
Šeimoje kyla suirutė. Kas nors privalo pasirūpinti
viešbučiu. Šios užduoties imasi Kosas ir jo seserys. Iš kitų
paaugliams skirtų knygų „Viešbutis „Didžioji M" išsiskiria
itin ryškiais veikėjų paveikslais, gyva kalba, unikaliu
pasakojimo stiliumi.
Milne, Alan Alexander (1882–1956) (Milnas, Alenas
Aleksanderis). Pūkuotuko pasaulis : apysaka–pasaka /
A.A. Milne ; iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepaitis. –
Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2020 (Vilnius : Lietuvos
aklųjų biblioteka). – 1 garso diskas (CD) (5 val., 38 min.; 3
val., 45 min.; 12 skirsnių) : (MP3) ; 12 cm + 1 įd. lap. (12 x
12 cm). – Antr. įd. lape taip pat Brailio raštu. – Orig. išl.:
Vilnius : garnelis, 2018. – Įgarsinta dviem kalbėjimo
tempais. – Tiražas 14 egz.. – ISBN 978–609–00–6807–6 :
3,11 Eur
Palanga, Mažvydas. Dūzgė ir baltieji piratai / skaitovė
Regina Jokubauskaitė. – V. : LAB, 2020. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Orig. išl.: Vilnius : Akademikai,
2019.
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Tai antroji tikrais atsitikimais paremtų istorijų knyga apie
Dūzgę. Skaitmeninės informacijos vandenynuose klesti
baltieji piratai, sukeldami daugybę klausimų bei problemų ir
vaikams, ir jų tėvams. Baltieji piratai gyvena tarp mūsų,
tačiau juos atpažinti geba ne kiekvienas. Kasdien tėvams ir
vaikams kylantys neaiškumai dėl knygų, nuotraukų,
muzikos, vaizdo įrašų panaudojimo čia perteikiami
užsidėjus lengvos ironijos ir tradicijų kvestionavimo
akinius.
Šerelytė, Renata (1970–). Krakatukai požemiuose :
pasaka / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2020.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Orig. išl.: Vilnius
: Alma littera, 2018.
Šukytė, Virgina. Stebuklinga diena : pasakėlės /
skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2020. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Orig. išl.: Vilnius : Žara,
2019.
GARSINIAI ŽURNALAI
A–Zet, 2020, Nr. 7, 8.
IQ, 2020, Nr. 7, 8, 9.
Legendos, 2020 Nr. 4, 5.
Metai, 2020, Nr. 7, 8/9, 10.
Mūsų žodis, 2020, Nr. 7, 8, 9.
National geographic Lietuva, 2020, Nr. 7, 8, 9, 10.
Prie kavos. Sveikata, 2020, Nr. 7/8, 9, 10.
Psichologija tau, 2020, Nr. 4, 5.
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SAVANORIŲ ĮGARSINTOS KNYGOS
SERIJOJE „GARSINA SAVANORIAI“
Clark, Mary Higgins (1927–2020) (Klark, Merė
Higins). Kaip bėga laikas : romanas / skaitovė Lina
Elsnytė. – V. : LAB, 2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
19 egz.– Orig.išl.: Vilnius : Alma littera, 2017.
Detektyvinis trileris „Kaip bėga laikas“ atitinka visas šio
žanro klasikos taisykles, pasižymi painiu ir daugiasluoksniu
siužetu, kuriame puikiai dera psichologinė įtampa ir
šilčiausi žmonių jausmai.
McInerney, Monica (1965–). Lemtingas laiškas :
romanas / skaitovė Eglė Šepetytė. – V. : LAB, 2020 . – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. antr.: Hello
from the Gillespies. – Orig. išl.: Vilnius : Alma littera, 2017.
Trisdešimt metų kalėdiniai Andželos Gilespi laiškai,
siunčiami šeimai ir draugams visame pasaulyje, pasakojo
apie šeimos laimėjimus ir džiaugsmus, tryško puikia
nuotaika. Bet šiemet Andžela nustebina visus ir save pačią
– parašo tiesą.„Atviras, nuoširdus, sąmojingas romanas…
Juoksitės, raukysitės ir džiaugsitės, kad tai nutiko ne
jums.“ – Oprah.com
Rollins, James (1961–). Juodasis ordinas : romanas /
skaitovė Ingrida Čaplikaitė. – V. : LAB, 2020. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.: Kaunas :
Eridanas, 2008.
Pragaištingas gaisras, nusiaubęs Kopenhagos
knygyną, pradeda įvykių grandinę, kuri apjuos visą pasaulį.
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Gaisru ir žmogžudystėmis kažkas stengiasi paslėpti
ketinimus pavogti Bibliją, kuri kitados priklausė Čarlzui
Darvinui, evoliucijos teorijos kūrėjui. Kaip ši Biblija, kurioje
senovės runomis yra užšifruotas „gyvybės kodas“, susijusi
su paslaptingais fašistinės Vokietijos genetiniais
eksperimentais? Ką bendro turi budistų vienuolių Nepale
beprotybė ir siaubinga mirtis su keistais, neregėtais
padarais Pietų Afrikos Respublikoje?
Omar Khayyám (1048–1131) (Omaras Chajamas).
Rubajatai / skaitovė Irena Mikelionienė. – V. : LAB, 2020. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Orig. išl.: Vilnius :
Meralas, 1998.
Успенский, Лев Васильевич (1900–1978)
(Uspenskis, Levas). Dvylika Heraklio žygių : Senovės
Graikijos mitai / skaitovė Ingrida Kazlauskienė. – V. : LAB,
2020. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – – Orig.
išl.: Vilnius : Veja, 1991.
FILMAI
SU GARSINIU VAIZDAVIMU
Avelės ir vilkai : filmas su garsiniu vaizdavimu :
[animacinis filmas] / režisieriai Maxim Volkov, Andrey
Galat ; GV [garsinio vaizdavimo] rengėja ir diktorė Ieva
Andrijauskaitė. . – V. : LAB, 2020 . – 1 vaizdo diskas MP3
fmt. – Tir. 6 egz. – Orig. išl.: Acme Film, 2016.
Smagi animacinė juosta „Avelės ir vilkai“: jei gimei vilku,
nereiškia, kad negali tapti avimi. Jaukiame slėnyje,
įsitaisiusiame netolimų kalnų pavėsyje, nuo seno gyveno
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nerūpestinga avių bendruomenė. Sodri pievų žolė ir gaivūs
kalnų upeliai maitino aveles, o kalnai patikimai saugojo
nuo išorinių pavojų. Tol, kol į netoliese esantį tarpeklį
neatsikėlė gyventi vilkų gauja. Tiesa, jie kol kas turi
svarbesnių reikalų nei avys: ilgametis jų vadas Magra
paseno ir gaujai reikalingas naujas vedlys. Senovinė vilkų
tradicija reikalauja, kad atsistatydinantis gaujos vadas
išrinktų savo įpėdinį. Kandidatai tam yra du. Nuožmus ir
negailestingas Beausis bei geraširdis ir šiek tiek nerangus
Pilkis. Pastarasis yra gaujos numylėtinis, tačiau norint tapti
tikru vilkų vadu, reikalingos ir kitos būdo savybės, kuriomis
Pilkis nepasižymi. Negana to, šių savybių nebuvimas
pasėja dvejonių ir jo mylimosios Biankos galvoje.
Suprasdamas, kad gali prarasti labai daug, Pilkis
nusprendžia kreiptis pagalbos į išmintingą kiškių žiniuonį.
Pastarasis, ilgai nesispyriojęs, duoda Pilkiui stebuklingo
„transformacinio gėrimo“. Laimingas Pilkis parbėga namo,
išgeria mikstūrą ir… pavirsta avinu. Supratęs, kad tarp
vilkų jam dabar tikrai ne vieta, Pilkis suranda naujus
namus avių bendrijoje. Tuo tarpu naujuoju vilkų vadu
išrinktas Beausis nutaria surengti išvyką į avių slėnį. Kartu
su naujaisiais draugais Pilkis ima ruoštis vilkų
antplūdžiui…
Hercogienė : filmas su garsiniu vaizdavimu : [drama] /
režisierius Saul Dibb; diktorius Edgaras Dambrauskas. –
V. : LAB. – 1 vaizdo diskas MP3 fmt. Tir. 12 egz.. – Orig.
išl.: Acme Film, 2008.
Britų režisierius dokumentalistas Saulas Dibbas
nepriekaištingai atstatė stilingąjį XVIII amžiaus laikotarpį,
ekranizavo komplikuotą danų vunderkindo scenarijų ir
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pasitelkė talentingiausius aktorius, kad papasakotų apie
Spencerių šeimos klano iškilimą į valdžią, o kartu išvestų
ryškias paraleles tarp hercogienės Georgianos ir jos brolio
palikuonės princesės Dianos. Abiejų garsiųjų moterų
gyvenimai buvo paženklinti nepavykusiomis santuokomis,
politinėmis ambicijomis, labdaringa veikla, tragišku likimu ir
ankstyvomis mirtimis.
Iracionalus žmogus : filmas su garsiniu vaizdavimu /
režisierius Woody Allen, diktorius Edgaras Dambrauskas.
– V. : L AB, 2020 . – 1 vaizdo diskas MP3 fmt. – Tir. 6 egz.
– Orig. išl.: 2015.
Filosofijos profesorius Eibas Lukas (aktorius Joaquin‘as
Phoenix‘as) išgyvena vidutinio amžiaus krizę. Savo
drąsiomis įžvalgomis susikūręs radikalaus ir originalaus
mąstytojo reputaciją, pastaruoju metu profesorius kenčia
ne tik nuo „rašytojo bloko“, bet ir nuo staiga užaugusio
pilvo, potraukio alkoholiui bei impotencijos. Egzistencinių
minčių nukamuotas profesorius paskiriamas dėstyti į vieną
niekuo neišskirtinį Rod Ailendo koledžą. Ten jo nuolat
cituojami didžiausi žmonijos protai, gili melancholija ir
rusiška ruletė, naudojama kaip argumentas pagrįsti savo
mintims, greitai paverčia Eibą vietine legenda.
Nenuostabu, kad gilia profesoriaus asmenybe itin giliai
susidomi dvi priešingos lyties personos: taip pat į alkoholį
linkusi, nelaimingai ištekėjusi chemijos dėstytoja Rita (akt.
Parker Posey) ir studentė Džilė (akt. Emma Stone). Tiesa,
jei pirmoji iš jų žada sekso pagalba profesoriui išmušti
visus blokus (taip pat ir rašytojo), tai Džilė labiau linkusi į
platoniškus santykius. Gal dėl savo impotencijos, gal dėl
kitų priežasčių Eibas ima vis daugiau laiko praleisti su
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Džile. Neapsimestinis (bet ir ne aklai kvailas) merginos
optimizmas bei gyvenimo džiaugsmu spinduliuojanti jos
kasdienybė profesoriui atveria akis bei padeda užčiuopti
vilties spindulėlį ir savo paties egzistencinėje būties
tamsoje.
Ji : filmas su garsiniu vaizdavimu / režisierius Spike
Jonze ; diktorius Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2020 ).
– 1 vaizdo diskas MP3 fmt. – Tir. 12 egz.– Orig. išl.: Acme,
2013.
Filmas „Ji" yra ir 44–erių metų S. Jonez'o, kaip
scenaristo, debiutas. Teodoras (aktorius Joaquin'as
Phoenix'as) pragyvenimui užsidirba rašydamas laiškus.
Ne, jis nėra Nigerijoje įsikūręs „spamer'is", siuntinėjantis
viso pasaulio žmonėms pranešimus apie netikėtai
atsiradusį palikimą. Teodoras yra itin jautrios sielos
asmenybė, tad padeda surašyti už širdies griebiančius
asmeniškus laiškus nepažįstamiesiems, kurie patys to
padaryti nesugeba. Netikėtai nutrūkus ilgiems santykiams
su mergina, Teodoras puola į neviltį. Tačiau po kiek laiko
jo dėmesį patraukia ir suintriguoja itin pažangi žaviu
moterišku (akt. Scarlett Johansson) balsu kalbanti ir į
kiekvieną „šeimininko" norą reaguojanti kompiuterio
operacinė sistema, tobulėjanti ir besikeičiasi priklausomai
nuo kompiuterio savininko asmenybės. Naująją savo
draugę Teodoras pavadina Samanta ir sulig kiekviena
diena vis labiau žavisi jos giliamintiškumu, jautrumu ir
humoro jausmu. Ko gero, kitaip ir negali būti – juk
operacinė sistema evoliucionuoja prisitaikydama prie
„šeimininko". Ilgainiui jų draugystė perauga į kažką
daugiau. Ar tai galima vadinti meile?
46

Kad ir kas benutiktų : filmas su garsiniu vaizdavimu :
[komedija] / režisavo Woody Allen ; GV [garsinio
vaizdavimo] rengėja ir diktorė Greta Lukoševičiūtė. – V. :
LAB, 2020. – 1 vaizdo diskas MP3 fmt. – Tir. 6 egz. – Orig.
išl.: Acme Film, 2009.
„Manheteno neurotikas" ir „ironijos genijus" papasakos
jums nuotaikingą istorija apie neįprastos poros laimės
paieškas. Net niūriausi bambekliai giliai širdyje trokšta būti
laimingi. Tik ta laimė tokia keista – ji kartais slepiasi ten,
kur nė nesitiki jos rasti.
Kuždesių sala : filmas su garsiniu vaizdavimu :
[mistinis trileris] / režisavo Martin Scosese ; GV [garsinio
vaizdavimo] rengėjas ir diktorius Justinas Rekus. – V. : L
AB, 2020. – 1 vaizdo diskas MP3 fmt. – Tir. 6 egz. – Orig.
išl.: Acme Film, 2010.
Po „Baimės iškyšulio“ aštraus detektyvinio scenarijaus
nerežisavęs Martinas Scorsese išsirinko „Mistinės upės“ ir
„Dingusiosios“ rašytojo Deniso Lehane'o romaną
„Kuždesių sala“. Rašytojas negaili savo herojų ir nuolat
siunčia juos į tamsiausius Bostono užkaborius. Mistifikuota
atmosfera, pykčiu persmelkta aplinka, detektyvinė intriga,
šizofreninės vizijos, atminties sutrikimai, apgaulinga
pasakojimo struktūra su gausybe „flešbekų“ ir
nenuspėjamas finalas filmą pakels iki „Kovotojų klubo“,
„Malholando kelio“, „Memento“ lygio.
Ledo šalis : filmas su garsiniu vaizdavimu :
[animacinis filmas] / režisavo Jennifer Lee, Chris Buch ;
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GV [garsinio vaizdavimo] rengėja ir diktorė Monika
Lileikytė. – V. : LAB, 2020. – 1 vaizdo diskas MP3 fmt. –
Tir. 6 egz. – Orig. išl.: Film Distribution, 2013.
Hanso Kristijano Anderseno pasakos „Sniego
karalienė“ motyvais sukurtas animacinis nuotykių filmas
„Ledo šalis“ žiūrovus nukels į neįtikėtino grožio karalystę,
vieną birželio dieną netikėtai sukaustomą amžino įšalo ir
pasmerkiamą nuolatinei žiemai.Šį ne kaltą pokštą iškrečia
princesės Anos sesuo Elza, kuri jau nuo vaikystės
nebesugeba valdyti savo stebuklingų ledinių galių ir todėl
daugeliui metų buvo atskirta nuo pasaulio. Elza nusivylusi
ir išsigandusi pabėga į kalnus, kad nebekeltų niekam
grėsmės. Užsispyrusi jaunėlė Ana net neketina pasiduoti ir
leisti sesei dingti po to, kai nesimatė šitiek metų. Ana
ryžtasi leistis į speigo gniaužtus sulaužysiančią kelionę,
kurioje merginą lydi drąsus alpinistas Kristofas ir jo elnias
Svenas.
Šuns tikslas : filmas su garsiniu vaizdavimu /
režisierius Lasse Hallström ; GV [garsinio vaizdavimo]
rengėja Laura Niedzviegienė ; diktorius Audrius
Čaikauskas. – V. : LAB, 2020. – 1 vaizdo diskas MP3 fmt.
– Tir. 12 egz. – Orig. išl.: Acme Film, 2017.
Tai – pasakojimas apie šunelį Beilį. Beilis nuo pat
pirmosios dienos labai susidraugavo su berniuku Itanu. Jei
kartu žaidė, džiaugėsi, liūdėjo, kartu augo. Ir labai vienas
kitą mylėjo bei padėdavo vienas kitam. Itanui nedrįstant
prieiti prie jam patikusios Hanos, būtent Beilis žengė
pirmąjį žingsnį – būtent šunelio dėka Itanas pažino pirmąją
meilę. Tačiau kaip žinia, šuneliai gyvena trumpiau nei
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žmonės. Itanas tebebuvo jaunuolis, kai Beilis paseno ir
numirė. Tačiau tuo ši istorija nesibaigia. Po trumpo
nebūties laikotarpio Beilis staiga suprato, kad vėl yra gyvas
– vėl yra mažas šunelis. Tačiau nebe Beilis. Ir netgi ne
šunelis, o kalytė! Atsipeikėjęs po pirmojo šoko, jis prisitaikė
prie naujojo gyvenimo ir nugyveno jį taip pat linksmai,
prasmingai ir padėdamas žmonėms, kaip ir pirmąjį kartą.
Po to Beilis atgimė dar kartą. Ir dar kartą. Ir dar – vis kitoje
šeimoje, vis kitu pavidalu. Kol galų gale, po daugybės
metų likimas Beilį vėl atvedė ten, kur viskas prasidėjo – į
dabar jau suaugusio to paties Itano namus. Ar šuo ir
berniukas atpažins vienas kitą po daugybės metų? Ar
padėti vienam vieninteliam, konkrečiam žmogui ir yra
didysis šuns tikslas?
Viena diena : filmas su garsiniu vaizdavimu :
[romantinė drama] / režisavo Lone Scherfig ; GV [garsinio
vaizdavimo] rengėja ir diktorė Ieva Venckūnaitė. – V. :
LAB, 2020. – 1 vaizdo diskas MP3 fmt. – Tir. 6 egz. –
Orig. išl.: ACME Film, 2011.
Nemirštamų filmų „Italų kalbos pradžiamokslis“,
„Vilburas nori nusižudyti“ ir „Išsilavinimas“ autorė Lone
Scherfig iš Danijos kviečia į autentišką romantiškų
pasimatymų ritualą. Visos ir Visi, kas mylėjo, kvietė į
pasimatymus, nešė namo kvapnias gėles, skubėjo susitikti
su širdžiai artimais draugais ar ieškojo savojo princo XX
amžiaus pabaigoje, per dvi valandas pajaus garantuotą,
šviežią ir stilingą nostalgijos pliūpsnį.Rašytojas Davidas
Nicholsas populiarumų stebinančią knygą pavertė
romantišku scenarijumi apie du jaunus žmones, kurie
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susitinka kiekvienais metais tą pačią konkrečią vasaros
dieną.
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