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BENDRIEJI MOKSLO
IR KULTŪROS DALYKAI
1. Didžiosios pasaulio paslaptys / sudaryt.
Jacques Marseille ; skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V.: LAB, 2017. – 2 garso diskai MP3 fmt. –
(Žmonijos atmintis). – Tir. 18 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Naujoji Rosma, 2000.
Knygoje chronologine tvarka aprašyta 150
įvykių, asmenų arba legendų, kurie, laikui bėgant,
atsispyrė bet kokiam racionaliam paaiškinimui ir atskleidžia kolektyvinės vaizduotės jėgą. Kiekvienas
įvykis papildomas dokumentalia informacija.
2. Ivanickas, Gintautas Kęstutis (1967–). 38
minučių karas ir kitos istorijos įdomybės : [sužinokite tai, ko nemoko istorijos vadovėliai] / skaitovas
Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Pilna antr.: Trisdešimt aštuonių
minučių karas ir kitos istorijos įdomybės. – Tir. 16
egz. – Įgarsinta iš: K.: Obuolys, 2016.
Kaip rašo knygos autorius Gintautas K. Iva
nickas: „Istorija gali būti skirtinga. Gali būti sausa
it Sacharos smėlis, gali būti prikimšta razinų it senelės keptas pyragas.“ Šioje knygoje sudėtos „razinos“, kurių nerasite istorijos vadovėliuose, bet
8

jos istorijai suteikia skonį. Įtraukiančiai, šmaikščiai
ir įdomiai autorius pasakoja istorijas iš istorijos. Čia
rasite keisčiausius ginklus ir netikėčiausias katastrofas, trumpiausią karą, didžiausias intrigas dėl
valdžios, keisčiausias lažybas, išradingiausius nusikaltimus, didžiausius raganų medžiotojus ir kitų
įdomybių.
3. Paltanavičius, Selemonas (1956–). Ne
munu per Lietuvą : [knyga parengta naudojantis
LRT televizijos projekto „Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ medžiaga] / skaitovas
Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 16 egz. – Įgarsinta iš: K.:
Terra publica, 2017.
Knyga „Nacionalinė ekspedicija „Nemunu
per Lietuvą“ parengta pagal didelio žiūrovų susidomėjimo sulaukusį LRT televizijos projektą. Vos
prasidėjęs, projektas greitai peržengė laidos rėmus ir tapo visuotiniu nuotykių ieškotojų reiškiniu,
keliautojų įkvėpimo šaltiniu. Tad net jei skaitysite
knygą namuose ant minkštos sofutės, neabejotinai būsite įtraukti į nuotykių ir paslapčių kupiną
kelionę Nemunu po istorines Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės žemes.
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4. Prikelti atmintį : Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, 1990–2015 / sudarytojas Alvydas
Valenta ; skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: LASS respublikinis centras, 2016.
„Prikelti atmintį. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
sąjunga 1990–2015 m.“ – tai leidinys, tęsiantis V.
V. Toločkos pradėtą aklųjų istorijos pasakojimą (V.
V. Toločka yra parengęs knygą „Lietuvos aklųjų organizuotos veiklos 70–metis: faktai ir datos“, kurią
1997 m. išleido LASS IĮ „Mūsų žodis“). Jei „Faktai
ir datos“ mini 70–metį, tai „Prikelti atmintį“ išleista
LASS 90–mečio proga ir yra visai kitokia nei jos
pirmtakė.
FILOSOFIJA.
PSICHOLOGIJA
Filosofija
5. Mckeown, Greg. Esencializmas / skaitovas Marius Dijokas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz.
– Įgarsinta iš: Gargždai, Klaipėdos r.: Tobulėjimo
projektai, 2016.
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Gyvenimo tempas nenumaldomai greitėja.
Tarsi lėktume vieno centimetro atstumu nuo kito
automobilio šimto kilometrų greičiu. Jei priekyje
važiuojantis vairuotojas padarys menkiausią nenumatytą judesį – mes į jį atsitrenksime. Vietos
klaidoms nėra. Šitaip gyvendami patiriame stresą. Kasdien jaučiame įtampą ir nuovargį. Ar įmanoma ką nors pakeisti? Esencialistai taip ir siūlo
būdus, kaip gyventi be įtampos ir pasiekti savo
tikslus. Esencializmas – išmintingiausias Tavo
laiko ir energijos investavimas: pasiekti geriausių
rezultatų, darant tik tai, kas svarbiausia.
6. Πλάτων (427–347 pr. Kr.) (Platonas).
Valstybė / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.:
LAB, 2017 (Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka). – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Filosofijos klasika : didžioji
serija). – Tir. 16 egz. – Įgarsinta iš: V.: Pradai, 2000.
„Valstybė“ – didžiausias ir reikšmingiausias
Platono dialogas. Čia dėstoma ne tik antikinė valstybės teorija, bet ir savitas pažinimo mokslas, pagrįstas Platono skelbta idėjų teorija. Išanalizavęs ir
atmetęs kaip netinkamus visus jam žinomus valstybės tipus, Platonas sukūrė savo idealios valstybės modelį.
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Antgamtiškumas. Okultizmas.
Psichikos fenomenas
7. Jančorienė, Meilė (1956–). Raganų klubas : 12 pokalbių su Lietuvos raganomis, bioenergetikais, ekstrasensais, astrologais… / skaitovė
Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2016.
Raganų klubas – tai tokia paslaptinga vieta,
kurioje galėtų susirinkti visi šios knygos pašnekovai. Į šį klubą knygos autorė pakvietė bioenergetikų, ekstrasensų, astrologų, chirologų, raganų
ir magų. Visi jie – įdomios asmenybės, savotiški
psichologai, išminčiai, žmonės, mokantys perduoti gyvybinę energiją rankomis ir mintimis, galintys
nuspėti ir pranašauti, sugebantys gydyti, daryti
stebuklus.
8. Newton, Michael (1931–) (Niutonas,
Mykolas). Sielų kelionės : pokalbiai apie gyvenimą
tarp gyvenimų / skaitovas Albertas Aužbikavičius.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Satwa, 2008.
Knyga „Sielų kelionės“ sudaryta iš dialogų su
pacientais. Stebinantys ir dažnai netikėti pacien12

tų atsakymai tapo apreiškimu net pačiam knygos
autoriui. Ši knyga, be abejonės, aktuali, svarbi ir
įdomi visiems gyvenantiems Žemėje žmonėms.
9. Newton, Michael (1931–) (Niutonas,
Mykolas). Sielų lemtis : pokalbiai apie gyvenimą
tarp gyvenimų / skaitovas Albertas Aužbikavičius.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Satwa, 2008.
Žinomo hipnotizuotojo ir terapeuto Mykolo
Niutono knyga „Sielų lemtis“ yra „Sielų kelionės“
tęsinys, kuri paremta ne tik teoriniais sumanymais
bei senovės legendomis, bet realia moksline
praktine patirtimi. Ši knyga padės kiekvienam
iš mūsų surasti savo vietą šiame gyvenime su
maksimalia nauda sielai, suvokti savo tikrąją
paskirtį ne tik trumpame, gyvenimu vadinamame,
laiko tarpe, bet ir begalinėje amžinybėje.
Psichologija
10. Beresnevičienė, Danguolė (1959–).
Jauno suaugusiojo psichologija : metodinis leidinys aukštosioms mokykloms / skaitovas Albertas
Aužbikavičius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Pažink save) (Garsina savanoriai). –
Tir. 12 egz. – Įgarsinta iš: V.: Presvika, 2003.
13

„Jaunojo suaugusiojo psichologijoje“ rasite
atsakymus į įvairius klausimus: kaip pažinti save;
kaip išmokti mylėti kitus; kaip tapti laimingam, būti
sveikam ir daugelį kitų.
11. Bolen, Jean Shinoda (1941–). Kiekviena
moteris – deivė / skaitovė Ilma Paluckė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Jean Shinoda Bolen, remdamasi mitinių
graikų deivių įvaizdžiais, kviečia: sužinoti, kaip
kasdienius poelgius ir savijautą veikia galingos
pasąmonės jėgos, lemiančios esminius moterų
skirtumus; atpažinti, kokių vienos ar kitos deivės
savybių galime savyje atrasti skirtingais gyvenimo
etapais; suvokti, kurias savo savybes puoselėti,
kurias įveikti; išsiaiškinti, kokie Jūsų santykiai su
mylimaisiais,vaikais, tėvais ir kitomis moterimis; atrasti, kaip pasinaudoti savo vidinėmis galiomis.
12. Bolen, Jean Shinoda (1941–). Kiekvienas
vyras – dievas / skaitovė Lina Gabrijolavičienė. –
V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2016.
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Jean Shinoda Bolen, remdamasi mitinių graikų dievų įvaizdžiais, kviečia: geriau suprasti save,
tobulėti ir daryti įtaką kitiems; atpažinti, koks dievas esate skirtingais gyvenimo etapais; išsiaiškinti neatitikimus tarp jūsų vidinių poreikių ir išorinių
vaidmenų; atsakyti sau, ar visuomenės stereotipai
apie tikrąjį vyriškumą atitinka jūsų vidines nuostatas; atrasti, kur slypi sudėtingų tėvo ir sūnaus
santykių ištakos; kaip šiuos santykius paversti supratingais; sužinoti, kaip panaudoti archetipą asmeniniam tobulėjimui.
13. Chapman, Gary D. (1938–) (Čapmanas,
Garis). Meilė santuokoje : apie meilės pokyčius
santykiuose / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Šeimų konsultantas, pastorius, bestselerių
„Penkios meilės kalbos“ ir „Penkios vaikų meilės
kalbos“ autorius G. Chapmanas pataria santuokai
ruoštis kaip pačiai svarbiausiai gyvenime
bendrystei su kitu žmogumi ir skirti visą savo
dėmesį. Įsimylėjimas – nepakankamas pagrindas
gerai santuokai sukurti. Romantiškoji meilė turi
dvi pakopas: meilės euforijos ir išreiškiamą
penkiomis meilės kalbomis… Ši knyga – ne apie
15

vestuvių planavimą. Ji apie tai, kaip darniai gyventi
santuokoje su „savu žmogumi“.
14. Davainienė, Gintarė. Svajonę paversk tikrove : [kaip gauti tai, ko iš tiesų nori] / skaitovė
Vytautė Marija Petručionytė. – V.: LAB, 2017. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
Tai tikras svajotojo pradžiamokslis! Svajojimo
mokytoja tituluojama paskaitų ir seminarų lektorė
bei organizatorė Gintarė Davainienė dalijasi asmenine patirtimi, atvirai pasakoja apie savo kelią
pasveikimo ir svajonių išsipildymo link, moko perprasti savo minčių galią, išgirsti širdies balsą, ragina imtis minčių ekologijos ir svajoti sąmoningai.
15. Gilbert, Elizabeth (1969–). Didi magija : kūrybiškas gyvenimas be baimės / skaitovė
Monika Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 16 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2016.
Pasakodama savo asmeninės patirties ir bičiulių istorijas, autorė kursto puoselėti smalsumą,
gyvenime veikti tai, kas teikia didžiausią džiaugsmą, ir stoti akistaton su savo baimėmis. Kad ir ko
norėtume – parašyti knygą, kurti menus, įveik16

ti sunkumus darbe, įgyvendinti ilgai atidėliojamą
svajonę ar tiesiog kasdieną paversti ryškesne ir
laimingesne – „Didi magija“ įteiks jums bilietą „pirmyn“ į atradimų ir eksperimentų kelionę.
16. Hay, Louise L. (1926–) (Hei, Luiza).
Gyvenimas! Vienintelis ir nepakartojamas / skaitovė Marina Žuravliova. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 15
egz. – Įgarsinta iš: K.: Mažoji poligrafija, 2000.
Gyvenimas – didžiausia vertybė ir koks jis
bus, priklauso tik nuo mūsų. Tad atsikratykime
negatyvių minčių ir blogų įpročių, mylėkime save,
kitus žmones, šį pasaulį, ir mūsų Gyvenimas bus
laimingas.
17. Pease, Allan (1952–). Kodėl vyrai neranda raktų, o moterims vis reikia naujų batų / skaitovė Ilma Paluckė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Psichologiniais, biologiniais tyrimais pagrįstos išvados, praktiški patarimai, gyvenimiškos,
humoro nestokojančios situacijos padės Jums suvokti save, įminti priešingos lyties mįslę ir sukurti
tarpusavio santykių harmoniją. Allano ir Barbaros
17

Pease’ų knygos apie vyrų ir moterų santykius bei
lyčių skirtumus sulaukė milžiniško populiarumo visame pasaulyje.
18.Robbins, Anthony (1960–) (Robinsas,
Entonis). Pažadinkite savyje milžiną : kaip įvaldyti
savo psichinį, emocinį, fizinį ir finansinį gyvenimą /
skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2017.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Luceo, 2012.
Autorius, asmeninio efektyvumo ir asmenybės permainų ekspertas, šioje knygoje kalba apie
būdus, kaip valdyti savo emocijas ir kūną, optimizuoti tarpusavio ir profesinius satykius, sutvarkyti
finansus ir apskritai visą gyvenimą. E. Robinsas
žingsnis po žingsnio pateikia veiksmų programą,
kuri padės jums užsibrėžti aukštus tikslus ir pažaboti jėgas, formuojančias jūsų likimą.
19. Tolle, Eckhart (1948–). Naujoji žemė :
nubuskite ir siekite savo tikslų / skaitovė Jolita
Vabuolaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Mijalba, 2016.
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„Naujoji žemė“– skleidžianti šviesą ir pakylėjanti – tai nepaprastas dvasinis manifestas, skelbiantis, kad yra kelias, vedantis į geresnį pasaulį.
20. Vanagaitė, Rūta (1955–). Jis : [knyga
moterims apie vyro sielą ir kūną] / skaitovė Ilma
Paluckė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2016.
„Jis“ – knyga apie vyro kūną ir sielą, skirta moterims. Rūta Vanagaitė dalijasi savo gyvenimiška
patirtimi siekdama, kad skaitytojos geriau suprastų
savo gyvenimo vyrus – tėvus, brolius, mylimuosius
ir sūnus. Kad suprasdamos juos labiau mylėtų ir
pačios būtų šalia jų laimingesnės.
Etika
21. Baronas fon Knigė: etiketo pagrindai :
geros manieros ir mandagus bendravimas / skaitovas Egidijus Juodis. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2006.
Jau kelis šimtmečius baronas Adolfas fon
Knigė vadinamas etiketo tėvu. Nors nuo tų laikų
daug kas pasikeitė, Knigės nuostata, kad skirtin19

gos socialinės padėties žmonės tarpusavyje turi
bendrauti laisvai ir maloniai, buvo ir išlieka aktuali. Šioje knygoje pateikti etiketo pagrindai padės
atsakyti į daugybę kasdien iškylančių bendravimo
klausimų, o mandagaus elgesio taisyklių išmanymas suteiks neįkainojamo pasitikėjimo savimi
esant bet kokioms gyvenimo aplinkybėms.
22. Chapman, Gary D. (1938–) (Čapmanas,
Garis). Atrask meilę iš naujo! : kaip atgaivinti
santykius / skaitovė Šarūnė Andriuškevičiūtė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 16
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Santykių konsultanto dr. G. Chapmano knygoje rasite konkrečias istorijas, sužinosite, kaip
keičiant save keičiasi santykiai šeimoje, kaip išgyventi pyktį ir nusivylimą partneriu, kur rasti jėgų ir
padrąsinimo. Autorius pataria: prisiminkite santykių pradžią, savo ir partnerio bendrą svajonę būti
drauge ir išsprendę konfliktus sukursite darnius
santykius.
RELIGIJA. TEOLOGIJA
23. Ajahn Brahm (1951–) (Ajahnas
Brahmas). Dramblys, kuris pamiršo laimę : įkvepiančios istorijos apie tai, kaip mėgautis kiekvie20

na akimirka / skaitovas Vytautas Širka. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2016.
„Dramblys, kuris pamiršo laimę“ – tai išminties ir geros nuotaikos pasakojimai kiekvienai dienai. Autorius pasakoja istorijas, galinčias padėti
pasveikti nuo depresijos, pažvelgti į savo gyvenimą naujomis akimis, pakeisti savo likimą ir net išgyventi akistatoje su mirtimi. Jis pasakoja ir apie
save – nuoširdžiai, šiltai ir nepaprastai juokingai.
„Dramblys, kuris pamiršo laimę“ pelnytai gali tapti
knyga, kurią norėsite turėti šalia kasdien. Nes laimės ir geros nuotaikos reikia visada ir visiems.
24. Bstan–’dzin–rgya–mtsho : XIV Dalai
Lama (1935–). Kelias į Nušvitimą / Jo Šventenybė
Dalai Lama ; [red. mokslų daktaras, tibetologas
Jeffrey Hopkins] ; skaitovas Albertas Aužbikavičius.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tir. 15 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Aukso pieva, 2012.
Jo Šventenybės Dalai Lamos knyga skirta visiems žmonėms, nesvarbu, kokia jų rasė, religija ir
pažiūros. Kviesdamas susipažinti su pagrindiniais
budizmo principais, jis paprastai ir nuosekliai aptaria kelią į nušvitimą, dalijasi išmintimi ir patirti21

mi. Dalai Lama teigia, kad ilgas gyvenimas, gera
sveikata, gausūs ištekliai, jėga − visa tai ateina iš
moralaus elgesio praeituose gyvenimuose.
25. Mosley, Joanne. Edita Štein : maldos
moteris / skaitovė Giedrė Tartėnienė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 15 egz. – Įgarsinta iš: [Steponiškės,
Zarasų r.]: Magnificat leidiniai, 2015.
Pirmoje šios knygos dalyje pristatomas Editos
Štein gyvenimas, žvelgiant už gerai žinomų apibūdinimų: žydė, filosofė, karmelitė, Aušvico auka.
Antroje knygos dalyje atskleidžiama jos meilė
Jėzui ir Mergelei Marijai, Senojo Testamento veikėjams ir šventiesiems ir t.t. Edita Štein yra puiki
bendrakeleivė einantiems krikščioniškojo gyvenimo keliu – ji drąsos ir įkvėpimo sėmėsi maldoje,
tame kasdieniame pokalbyje su Dievu, kad, Editos
žodžiais tariant, galėtų „eiti į pasaulį ir nešti į jį dieviškąjį gyvenimą“.
26. Šereikienė, Valentina. Tėvo Stanislovo
saulė / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 18 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Obuolys, 2017.
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Koks iš tikrųjų buvo fenomenu vadintas Tėvas
Stanislovas? Apie Tėvą Stanislovą OFM Cap.
(Algirdą Mykolą Dobrovolskį) sklando daug pasakojimų ir legendų. Tai asmenybė, kuri visada buvo
vertinama nevienareikšmiškai. Pas garsųjį kunigą
– kapucinų vienuolį – ieškodami pagalbos ar sielos ramybės keliavo tiek į bėdą patekę žmonės,
tiek menininkai, seimo nariai ar net prezidentai.
Kiekvienam kunigas turėjo gerą žodį, nuraminimą
ar pamokymą. Kartais tokie susitikimai net keisdavo gyvenimus… Tėvas Stanislovas tarsi nieko
nedarydamas nuversdavo kalnus.
27. Toliatas, Algirdas (1978–). Žmogaus ir
Dievo metai : [liturginių metų pamokslai] / skaitovas
Vytautas Širka. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2016.
„Žmogaus ir Dievo metai“ – liturginių metų
pamokslų ciklas. Remdamasis Šventuoju Raštu
ir interpretuodamas jo fragmentus autorius kalba
apie dvasines ir dorovines žmogaus vertybes,
atskleidžia pozityvų požiūrį į žmogaus ir Dievo
santykį, dėsto tikėjimo tiesas. Liturginiai metai – tai
kasmet pasikartojantis Dievo ir žmogaus gyvenimo
ciklas. Tai guodžianti ir raminanti knyga, sielos
kalbėjimas sielai.
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28. Tolle, Eckhart (1948–). Šios akimirkos
jėgos praktika : mokymai, meditacijos, pratimai /
skaitovė Jolita Vabuolaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 16 egz.
– Įgarsinta iš: K.: Mijalba, 2005.
Gyvenime gali atsitikti daug nelemtų dalykų. Tačiau žinokite, kad tarsi alchemikai esate tik
per žingsnį nuo skausmų ir kančių metalo virtimo
į auksą. Reikia būti čia ir dabar, kad sąmoningai
suvoktumėte gamtos grožį, didybę, sakralumą. Ar
kada nors giedrią naktį žvelgėte į erdvės begalybę, ar pajutote tada pagarbią baimę jos absoliučiai tylai ir nesuvokiamai platybei? Kad aprėptume
tokius dalykus, reikia nusimesti asmeninių problemų, praeities ir ateities rūpesčių bei viso savo žinojimo naštą, antraip žiūrėsime, bet nematysime,
klausysimės, bet neišgirsime. Turime būti tik šioje
akimirkoje.
29. Tolstojus, Levas (1828–1910), grafas.
Dievo karalystė jumyse : uždraustoji knyga / skaitovas Darius Tarasevičius. – V.: LAB, 2017. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Auksinio Obuolio serija)
(Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
K.: Obuolys, 2016.
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„Dievo karalystė jumyse“ – pati svarbiausia ir
paskutinė Levo Tolstojaus knyga, trijų paskutinių
jo gyvenimo dešimtmečių apmąstymų rezultatas,
uždraustas ir lig šiol neišleistas Rusijoje. „Dievo
karalystė jumyse“ – pirmas lietuviškas leidimas,
vis dar toks pat aktualus (o gal net svarbesnis!)
kaip ir 1894–aisiais, kai pirmąsyk buvo išleistas
Vokietijoje. Tai – ne religinis traktatas, o filosofija, kuria reikia vadovautis gyvenime. XXI amžiuje,
kai pasaulis susiduria su griūvančiomis santvarkomis ir sienomis, silpstančiomis supervalstybėmis
ir naujais tolerancijos iššūkiais, ši knyga gali tapti kelrode žvaigžde kitaip mąstantiems ir pokyčių
savo gyvenime išsiilgusiems žmonėms.
SOCIALINIAI MOKSLAI
Demografija. Sociologija
30. Demick, Barbara (Demik, Barbara).
Neturime ko pavydėti : Šiaurės Korėjos kasdienybė / skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 16 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Metodika, 2011.
Knyga „Neturime ko pavydėti“ gimė iš originalių žurnalistės Barbaros Demik (Barbara Demick)
straipsnių. Čia, pasitelkus per septynerius me25

tus sukauptus pokalbius su šiaurės korėjiečiais
pabėgėliais, atkuriama totalitarinio režimo pavergtos Šiaurės Korėjos Demokratinės Liaudies
Respublikos kasdienybė: badas, didžiulis energetinių išteklių stygius, masinė propaganda, nuolatinis teroras, Didžiojo Vado kultas ir kitos konkrečių
šalies piliečių gyvenimo realijos. Ar gali taip būti?
31. Gladwell, Malcolm (1963–) (Gladvelas,
Malkolmas). Virsmo taškas : kaip maži dalykai
daro didelę įtaką / skaitovas Marius Dijokas. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 15 egz. – Įgarsinta iš: V.: Eugrimas,
2011.
Virsmo taškas yra tas magiškas akimirksnis, kai idėja, tendencija ar socialinė elgsena peržengia tam tikrą ribą, išplisdama ir pasklisdama
žaibo greitumu. Knyga „Virsmo taškas“, kurioje
Malkolmas Gladvelas tyrinėja ir talentingai aprašo virsmo taško reiškinį, jau keičia viso pasaulio
žmonių suvokimą apie parduodamus produktus ir
platinamas idėjas.
32. ŠiandienSužinojau (tinklavietė). Pasau
lio lietuviai: šlovė ir gėda : didvyriai, politikai,
linksmintojai, šarlatanai, išradėjai, nusikaltėliai,
pornožvaigždės / skaitovas Audrius Čaikauskas.
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– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Knygoje pasakojama apie pirmos, antros ar
dar tolesnės kartos lietuvius, litvakus, Lietuvos
lenkus, rusus, karaimus ar kitų tautų atstovus, kurie pateko į neįtikėtinas istorijas ar išgarsėjo savo
veiklos srityje. Čia nerasite žmonių, apie kuriuos ir
taip daug rašoma Lietuvoje arba kurie tikrai plačiai
žinomi pasaulyje.
Politika
33. Jacobs, Ingeborg (1957–). Vilko vaikas
: neįtikėtina Rytprūsių mergaitės Liesabeth Otto
gyvenimo istorija / skaitovė Jūratė Karazijaitė. –
V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Briedis, 2017.
Rytų Prūsija, 1945 metai. Su vaikais bėgdama nuo sovietų armijos, badu miršta septynmetės Lyzabetės mama. Ieškodama maisto mergaitė
pasimeta nuo vyresniųjų brolio ir sesers ir vienui
viena atsiduria Lietuvoje. Čia metų metus klajoja,
nakvoja daržinėse, tvartuose arba po tiltais, elgetauja, vagiliauja… Jos niekam nereikia, ji niekam
nerūpi. Penkiolikmetė už vagiliavimą atsiduria nepilnamečių kolonijoje… Tačiau Lyzabetė niekada
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nepraranda vilties vieną dieną rasti savo šeimą ir
su neįtikėtina ištverme pakelia visus likimo siunčiamus išbandymus.
34. Macintyre, Ben (1963–). Šnipas tarp
draugų : Kimas Filbis ir didžioji išdavystė / skaitovas
Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Šaltasis karas). – Tir. 16 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Briedis, 2016.
Kimas Filbis (Kim Philby) – įžymiausias XX a.
šnipas, Kembridžo universiteto auklėtinis. Jį ir kitus du šnipus – Nikolą Eliotą ir amerikietį Džeimsą
Džyzų Engltoną siejo tokia pat kilmė, toks pat kilimas karjeros laiptais, tarnavimas tam pačiam
tikslui. Tikrovėje jų tarnybines paslaptis Filbis nutekindavo sovietiniams kuratoriams sužlugdydamas beveik visas stambesnes anglų ir amerikiečių žvalgybos operacijas. Ir tik 1963 metais, Filbiui
pabėgus į Maskvą, jo draugams paaiškėjo, kas iš
tikrųjų buvo tas žmogus, kuriuo jie taip pasitikėjo ir
kurį taip nuoširdžiai mylėjo.
35. Pancerovas, Dovydas. Kiborgų žemė
: [pasakojimas apie Rusijos karą prieš Ukrainą] /
skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB, 2017. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 18 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2017.
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36. Shirreff, Richard (1955–) (Širefas,
Ričardas). 2017–ieji. Karas su Rusija : NATO
generolas įspėja – Europa pavojuje / skaitovas
Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Briedis, 2017.
Generolas R. Shirreffas kuria alternatyviąją
istoriją: 2017 metais Rusija įsiverš į Baltijos šalis.
Kad ir koks būtų atsakas į jos agresiją, Rusija šantažuos Vakarusbranduolinio karo grėsme. Prielaida,
kad agresijai atgrasyti užtenka branduolinio ginklo,
neturint jam tolygių konvencinių priemonių, tėra
prie katastrofos vedanti iliuzija. Neryžtinga NATO
atsidurs ant katastrofos slenksčio: galiausiai ateina atpildas už dvejojimą priimti griežtus politinius
sprendimus, kai būtina naudoti karinę jėgą. Taikus
demokratiškas pasaulis, kuriame Vakarų Europa
gyveno po paskutinio pasaulinio karo, atsidurs ant
bedugnės krašto, o kartu su juo – ir laisvė, atrodanti tokia savaime suprantama. Ar galėtų tai įvykti?
37. Vinokuras, Arkadijus (1952–). Mes nežudėme : [pokalbiai su Holokauste dalyvavusių asmenų giminaičiais] / skaitovas Algimantas Butvilas.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2017.
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Knygoje „Mes nežudėme“ pateikti trisdešimt
penki pokalbiai su žydų žudikų ar kitaip dalyvavusių genocide asmenų vaikais ir kitais giminaičiais.
Visi pokalbiai yra autentiški, jie autoriaus nekomentuojami. Prieš kiekvieną pokalbį pateikta duomenų iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bylų apie
nusikaltėlį ir jo vykdytus nusikaltimus. Pašnekovai
dalijasi savo skausmu, gėda arba abejone dėl artimųjų nusikaltimų.
Valstybinė valdžia
38. Adamkus, Valdas (1926–). Pokalbiai
nesilaikant protokolo / [su Prezidentu] kalbėjosi
ir pokalbius užrašė Arnas Ališauskas ; skaitovas
Vytautas Širka. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 18 egz. – Įgarsinta iš: V.: Versus
aureus, 2016.
Kodėl Voldemaras Adamkavičius buvo pakrikštytas ant Lietuvos Respublikos Premjero
Augustino Voldemaro rašomojo stalo; kaip žmonės
gyveno DP stovyklose; kodėl žinomas profesorius
A. J. Greimas atkalbėjo Valdą Adamkų nuo grįžimo į Lietuvą ir dalyvavimo rezistencinėse kovose;
kur pasireiškė Ponios Almos Adamkienės architektūrinis talentas; kuris JAV prezidentas vadino
savo gamtosaugos pareigūną „Mister Lithuania“;
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kodėl mes, Lietuvos žmonės, vieni kitiems kartais
pernelyg abejingi – į šiuos ir daugybę kitų klausimų
ir stengiamasi atsakyti „Pokalbiuose“.
Nusikaltimai visuomeninei
tvarkai ir saugumui
39. Dargis, Dailius (1978–). Juodosios mafijos našlės : garsiausių Lietuvos mafijos veikėjų,
verslo atstovų gyvenimo moterų, našlių šokiruojančios išpažintys / skaitovas Andrius Baležentis.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Šviesos takas, 2016.
40. Marroquín, Sebastián (1977–). Pablas
Eskobaras – mano tėvas / skaitovas Rimantas
Pranckūnas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 18 egz. – Įgarsinta iš: K.: Obuolys,
2017.
„Pablas Eskobaras – mano tėvas“ – tai Esko
baro sūnaus išpažintis apie nesuvokiamai turtingą ir pavojingą jų šeimos gyvenimą ir dvi tiesos
apie Pablą Eskobarą – mylintį tėvą ir nusikaltėlį,
privertusį kentėti begalę žmonių. Garsiojo narkotikų barono Pablo Escobaro sūnus, po tėvo mirties
išvyko gyventi į užsienį ir net pasikeitė vardą. Jis
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pasirinko architekto, dizainerio, dėstytojo ir rašytojo kelią. Juanas Pablas Escobaras sako, kad šią
knygą „Pablas Eskobaras – mano tėvas“ nusprendė parašyti kaip žinutę šiuolaikiniam žmogui apie
gyvenimą, kurio niekas niekada neturėtų pakartoti.
Karybos
ir karų istorija
41. Beevor, Antony (1946–) (Bivoras,
Antonis). Berlynas : žlugimas 1945–aisiais / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2017. – 2
garso diskai MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2014.
1945 metų sausį galų gale pasiekusi Trečiojo
reicho sienas Raudonoji armija turėjo už ką keršyti.
Šimtai tūkstančių moterų ir vaikų mirtinai sušalo ar
buvo išžudyti, nes nacių partijos vadai, neigdami
artėjantį sutriuškinimą, draudė gyventojams evakuotis. Nuo Raudonosios armijos nešamo siaubo į
vakarus bėgo daugiau kaip septyni milijonai žmonių. Autorius atkuria tų žmonių išgyvenimus galutinai žlungant Trečiajam reichui. „Berlynas: žlugimas 1945–aisiais“ – tai klaikus pasakojimas ir apie
pasipūtimą, kvailybę, fanatizmą, kerštą, barbariškumą, ir apie stulbinamą ištvermę, pasiaukojimą
bei gebėjimą išgyventi tokiu siaubingu laikmečiu.
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Socialinė pagalba
42. Woititz, Janet Geringer (1938–1994).
Suaugę alkoholikų vaikai / skaitovas Marius
Dijokas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– (Garsina savanoriai). – Tir. 16 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Vaga, 2016.
Knygos „Suaugę alkoholikų vaikai“ autorė yra
suaugusių alkoholikų vaikų judėjimo pradininkė.
Sukaupusi didelę darbo patirtį, padėdama suaugusiems alkoholikų vaikams, ja dalijasi šioje knygoje,
nurodo kelius, kaip geriau pažinti save ir užsigydyti
senas dvasines žaizdas.
Tiflologinė literatūra
43. Padribonienė, Gemutė (1948–). Arčiau
manęs : Lietuvos radijo laidos. – V., 2013.
2016 / redaktorė Dovilė Zuozaitė. – 2017. – 3
garso diskai MP3 fmt. – Tir. 2 egz. – Laidų įrašai iš:
http://www.lrt.lt/radijas/laidos/86/arciau_manes.
Tiflologinė literatūra lietuvių kalba,
perrašyta į skaitmeninį formatą
44. Aklieji pasaulyje : [Lietuvos aklųjų bibliotekos ketvirtinio garsinio žurnalo komplektai]. – V.:
LAB, 2017
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2004 m., Nr. 1–4 / skaitovė Violeta Stasiulienė.
– 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt – Tir. 2 egz. –
Kopijuota iš: V.: 2004.
2005 m., Nr. 1–4 / skaitovė Violeta Stasiulienė.
– 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 2 egz. –
Kopijuota iš: Vilnius: 2005.
45.Mūsų žodis : [Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos mėnesinio garsinio žurnalo komplektai]. – V.: LAB, 2016
1995 m., Nr. 1–12; Šulinys, 1995 m.,
Nr. 1–9 / skaitovės Rima Blagnienė, Dana
Armonienė, Jadvyga Kuolienė. – 2017. – 2
garso diskai MP3 fmt. – Tir. 2 egz. – Kopijuota
iš: V.: LAB garso įrašų studija, 1995.
1996 m., Nr. 1–12; Šulinys, 1996 m.,
Nr. 1–11 / skaitovės Rima Blagnienė, Dana
Armonienė, Jūratė Marcinkevičienė, Kristina
Maciulevičienė. – 2017. – 2 garso diskai MP3
fmt – Tir. 2 egz. – Kopijuota iš: V.: LAB garso
įrašų studija, 1996.
1997 m., Nr. 1–12; Šulinys, 1997 m.,
Nr. 1–11 / skaitovės Kristina Maciulevičienė,
Liongina Stasiulienė, Dana Armonienė, Jūratė
Marcinkevičienė, Violeta Stasiulienė. – 2017. – 2
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garso diskai MP3 fmt. – Tir. 2 egz. – Kopijuota iš:
V.: LAB garso įrašų studija, 1997.
1998 m., Nr. 1–12; Šulinys, 1998 m., Nr.
1–8, 10, 12 / skaitovės Liongina Stasiulienė, Dana
Armonienė. – 2017. – 2 garso diskai MP3 fmt. –
Tir. 2 egz. – Kopijuota iš: V.: LAB garso įrašų studija, 1998.
1999 m., Nr. 1–12; Šulinys, 1999 m., Nr.
1–12 / skaitovės Rūta Rainienė, Dana Armonienė.
– 2017. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 2 egz. –
Kopijuota iš: V.: LAB garso įrašų studija, 1999.
2000 m., Nr. 1–12; Šulinys, 2000 m., Nr. 1–3,
6–9, 11–12 / skaitovai Rūta Rainienė, Vytautas
Širka. – 2017. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 2
egz. – Kopijuota iš: V.: LAB garso įrašų studija,
2000.
2001 m., Nr. 1–9, 11–12; Šulinys, 2001 m.,
Nr. 1–2, 4, 6–7, 9, 11–12 / skaitovės Rūta Rainienė,
Jūratė Doveikienė. – 2017. – 2 garso diskai MP3
fmt. – Tir. 2 egz. – Kopijuota iš: V.: LAB, 2001.
2002 m., Nr. 1–12; Šulinys, 2002 m., Nr.
2–4, 6, 8–10, 12 / skaitovės Rūta Rainienė, Dana
Armonienė. – 2017. – 2 garso diskai MP3 fmt. –
Tir. 2 egz. – Kopijuota iš: V.: LAB, 2002.
2003 m., Nr. 1–2, 4–12; Šulinys, 2003 m.,
Nr. 2, 6–8, 10–11 / skaitovės Rūta Rainienė,
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Jūratė Doveikienė, Violeta Stasiulienė. – 2017. – 2
garso diskai MP3 fmt. – Tir. 2 egz. – Kopijuota iš:
V.: LAB, 2003.
2004 m., Nr. 1–12; Šulinys, 2004 m., Nr.
2–6, 9–10, 12 / skaitovės Rūta Rainienė, Jūratė
Doveikienė. – 2017. – 2 garso diskai MP3 fmt. –
Tir. 2 egz. – Kopijuota iš: V.: LAB, 2004.
2005 m., Nr. 1–12; Šulinys, 2005 m., Nr.
1–2, 5–6, 8–9, 11–12 / skaitovės Rūta Rainienė,
Dana Armonienė. – 2017. – 2 garso diskai MP3
fmt. – Tir. 2 egz. – Kopijuota iš: V.: LAB garso įrašų
studija, 2005.
46. Toločka, Valentinas Vytautas (1930–).
Lietuvos aklųjų organizuotos veiklos 70–metis :
faktai ir datos / skaitovės Rima Blagnienė, Rūta
Rainienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 2 egz. – Kopijuota iš: V.: LAB garsų įrašų
studija, 1996.
Ugdymas namuose
47. Johnson, Sue (1940–) (Džonson, Sju).
Senelių meilė : kaip tapti geriausiais draugais su
savo anūkais / Sju Džonson, Džiulė Karlson ir
Elizabet Bover ; skaitovas Albertas Aužbikavičius.
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– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
14 egz. – Įgarsinta iš: V.: AdAstra marketing, 2010.
Knyga yra išties puiki. Ji – apie meną mylėti, meną dovanoti dėmesį, skleisti šilumą, gausinti
laimę. Kartu ji visiškai praktiška, jeigu norite, tai
praktinis vadovas seneliams, – o taip pat neatmeskite tetų, dėdžių, kitų giminaičių bei apskritai suaugusiosios žmonijos dalies, – kaip kuo geriau ir
išmoningiau mylėti mažuosius nenuoramas, kaip
megzti ir gludinti ryšį su mažaisiais žmogučiais
šiais modernios gyvensenos laikais.
Apranga. Mados. Etiketas.
Elgesio taisyklės
48. Brescia, George (Brešas, Džordžas).
Keisk drabužius – keisk gyvenimą : kuo mažiau
domitės stiliumi, tuo labiau jums reikia šios knygos / skaitovė Laima Ašakaitė. – V.: LAB, 2017.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
– Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2016.
Tai knyga toms ir tiems, kas nori pakeisti savo
stilių, o drauge – ir savo gyvenimą. Pasak autoriaus ši knyga – ne apie stilių ar madą. Tai knyga
apie permainas. Ją skaitydamos sužinosite taisykles ir išmoksite lengvai ir greitai jomis pasinaudoti.
37

Autorius jums parodys – ką pirkti ir kodėl, pridėdamas kiekvienai būtinų 22 daiktų sąrašą. Kas jums
tinka, o ko reikėtų vengti. Bet svarbiausia – kaip
pakeisti mąstymą, kad spintos duris atidarytumėte
pilna džiaugsmo, o ne baimės…
49. Jenner, Greg. Milijonas metų per vieną
dieną : [nuo akmens amžiaus iki telefonų eros] /
skaitovė Gerda Lukoševičiūtė. – V.: LAB, 2017. –
1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
– Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Knygoje „Milijonas metų per vieną dieną“
Gregas Jenneris pasakoja apie mums visiems
kasdien aktualius dalykus, aprėpiančius milijoną
žmonijos metų ir atkeliavusius iš pačių įvairiausių
pasaulio vietovių. Knygoje šmaikščiai ir nuotaikingai tyrinėjama žmonijos istorija, atskleidžiami kasdienių ir, atrodo, savaime suprantamų veiksmų ištakos ir raida. Knaisiodamasis po senovės Romos
šiukšlynus, egiptiečių kapvietes ar Viktorijos laikų
nutekamuosius vamzdžius autorius mums pateikia intriguojančių ir netikėtų faktų bei įdomybių iš
mūsų praeities.
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GAMTOS MOKSLAI
50. Kurlansky, Mark (1948–). Druska : pasaulio istorija / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.:
LAB, 2017. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 20 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2017.
Druskos istorija kvepia raugintais kopūstais,
silke ir sūdyta menke, sūriu, ančiuviais, ji žvanga ginklais ir žadina vaizduotę. Daugybė knygoje surinktų faktų ir istorijų liudija didžiulę autoriaus
kompetenciją ir erudiciją; drauge tai pasakojimas,
„pasūdytas” anekdotais ir netikėtumais. Tai knyga, kupina istorijos, politikos, prekybos, mokslo ir
kulinarijos, tiek pat intriguojanti, kiek ir lavinanti.
Druska – kur kas daugiau, nei tik sūrūs balti kristalai; be jos nebūtų ir mūsų. Todėl druskos istorija
drauge yra ir pasaulio istorija.
51.Rovelli, Carlo (1956–) (Rovelis, Karlas).
Septynios trumpos fizikos pamokos : kaip veikia
pasaulis / skaitovė Roma Fedosejevaitė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 15 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2016.
Ši Carlo Rovelli knyga – tobulas būdas pradėti
kelionę į mokslo pasaulį. Joje praleidžiama ta
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nuobodžioji fizikos dalis, kankinanti mus mokykloje,
ir jautis iš karto griebiamas už ragų: bendroji
reliatyvumo teorija, kvantinė gravitacija, laiko
negrįžtamumas, tamsioji materija, žmonijos vieta
pasaulyje… Šios paslaptys, kurių įminti kol kas
neįstengia ir didžiausi žmonijos protai, pateikiamos
suprantamai, patraukliai ir įdomiai. Tiesa juk ta,
kad mokslininkai tikrai nežino visko. Bet tai, kas
nesuprantama, juk ir yra įdomiausia…
TAIKOMIEJI MOKSLAI
Medicina
52. Bäker, Bernard A. Sąnarių ligos / skaitovas Egidijus Juodis. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Gydytojas pataria) (Garsina savanoriai). – Tir. 16 egz. – Įgarsinta iš: V.: Mokslas,
1991.
Knygoje aprašomos įvairios sąnarių ligos,
jų kilmė ir padariniai, diagnozavimas, gydymas ir
profilaktika.
53. Červokienė, Daiva (1963–). Kaip gydo
medžiai : Eugenijos Šimkūnaitės ir šiandienos
vaistininkų, žolininkų patirtis ir patarimai / skaitovė
Vytautė Marija Petručionytė. – V.: LAB, 2017. – 1
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garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: [D.Červokienė], 2016.
Kad medžiai gydo – girdėjome ne vienas.
Tačiau kurie? Kaip? Ir kodėl? Į šiuos klausimus jau
atsakytume ne visi. O jau receptus, kokius vaistus,
giras, tepalus iš medžių galima pasigaminti, pateiktų tik vienetai. Dabar, visi perskaitę žurnalistės
Daivos Červokienės knygą „Kaip gydo medžiai“,
visa tai sužinos. Nes autorė, remdamasi Eugenijos
Šimkūnaitės ir šiandienos vaistininkų, žolininkų
patirtimi ir patarimais, skaitytojui siūlo puikų bendravimo ir buvimo viename pasaulyje su medžiais
vadovėlį.
54. Haig, Matt (1975–) (Heigas, Matas). Kodėl
verta gyventi / skaitovas Albertas Aužbikavičius. –
V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2017.
Populiarus šiuolaikinis britų rašytojas Mattas
Haigas pasakoja asmeninę patirtį apie klastingą
ligą ir išgijimą nuo jos. Būdamas vos 24 metų autorius pajuto pavojų gyvybei keliančius depresijos
požymius. Jis susirgo sunkia liga, apie kurią iki tol
beveik nieko nežinojo. Skausmingi ne tik dvasiniai,
bet ir fiziniai pojūčiai vedė prie bedugnės krašto
tikrąja prasme. Šioje knygoje „Kodėl verta gyventi“
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M. Haigas aprašo, kaip pamažu išmoko kovoti su
sekinančia liga ir tada vėl atrado priežastis, kodėl
verta gyventi.
55. Kalanithi, Paul (1977–2015). Įkvėpti tylą :
memuarai / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: „Baltų lankų“ leidyba, 2016.
„Įkvėpti tylą“ – tai atviras ir nuoširdus pasakoji
mas apie susitaikymą su žmogaus mirtingumu,
daktaro ir paciento santykius, pasiryžimą dirbti
net mirštant ir begalinę meilę gyvenimui. Paulas
Kalanithi šios knygos pabaigti nespėjo, bet ji,
atskleisdama vitališką žmogaus prigimtį ir stojišką
laikyseną, pratęsia jo gyvenimą ir po mirties.
56. Marchant, Jo (1973–). Stebuklingi
vaist ai : minčių įtaka kūnui / skaitovė Jūratė
Karazijaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 12 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Vaga, 2016.
Mokslo žurnalistė Jo Marchant keliauja po
pasaulį bendraudama su gydytojais, pacientais
ir mokslininkais, tyrinėjančiais minčių įtaką kūnui
per prieštaringai vertinamus gydymo metodus:
placebą ir hipnozę, socialinę sąveiką ir meditaciją.
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Autorė gilinasi į neurologijos ir genetikos sritis, kad
praplėstų suvokimą apie mūsų pačių proto galimybių ribas, pamokytų, kaip jį pergudrauti ir pasitelkti
į kovą su įvairiausiais negalavimais. Remdamasi
pažangiausių tyrimų rezultatais, Jo Marchant įrodo, kad mąstymo įtaka sveikatai gali būti išmatuota moksliškai ir nėra vien tik iliuzija.
57. Zabulienė, Lina. Gyvensenos ypatumai
sergant 2 tipo cukriniu diabetu : [patarimai pacientams, jų šeimų nariams ir draugams / Eglė
Rudinskienė; skaitovė Aistė Vileikytė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 15 egz. –
Pilna antr.: Gyvensenos ypatumai sergant antro
tipo cukriniu diabetu. – Įgarsinta iš: V.: Logotipas,
2009.
Namų ūkis
58. Jay, Francine (Džei, Fransin). Laimė
turėti mažiau : minimalistinės gyvensenos vadovas / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 16 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2016.
Francine’os Jay knyga „Laimė turėti mažiau“
– tai lengvas ir smagus vadovas į minimalisto gyvenimą. Pirmoje dalyje kalbama apie džiaugsmus,
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kurių teikia išsilaisvinimas nuo daiktų pertekliaus.
Kitose dalyse pateikiama 10 žingsnių programa,
padėsianti atsikratyti šlamšto, nurodomi konkretūs būdai, kaip kuriame kambaryje tvarkytis, paaiškins, kaip, taupant vietą spintoje, galima padėti
mūsų planetai. Tad jei jau pasirengę apsišvarinti,
atsiverskite knygą ir atsidursite kelyje į paprastesnį, kryptingesnį ir ramesnį gyvenimą.
Radijo organizavimas
59. Lietuvos radijas, 1926–2016 : faktai,
kūrėjai, laidos / [parengė Laura Blynaitė, Vilija
Kneitienė, Eglė Pacevičienė, Ona Pečiulienė,
Irena Stankevičienė, Gintarė Viselgienė] ; skaitovas Juozas Šalkauskas. – V.: LAB, 2017. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016.
Knygoje radijo istorija aprašoma nuo pat
pradžių, nuo 1926 metų: kaip radijas kūrėsi, kas
buvo pirmieji kūrėjai, kokia buvo pirmoji programa.
Įdomu pažiūrėti sudėtas skirtingas programas,
pvz., 1928 m., 1935 m. ir 2016 m., palyginti, kaip
tas radijas kito. Knygoje galima rasti ir programų, ir
techninių dalykų, ir žmonių istorijų, ir laidų istorijų.
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MENAS
60. Darulienė, Inga. Pokalbis su tapytoju
Pranu Lape : LR laida „Gyvoji istorija“, 2006 m.
birželio 2 d. / kopijavo Dovilė Zuozaitė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas CDA fmt – Tir. 2 egz. –
Įrašyta iš: V.: P. Lapės asmeninis archyvas.
61. Eco, Umberto (1932–2016). Menas
ir grožis viduramžių estetikoje / skaitovė Ieva
Tamošauskaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Atviros Lietuvos knyga : ALK) (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš to paties
pavad. knygos, išleistos: V.: Baltos lankos, 1997.
Šioje garsaus italų rašytojo ir filosofo Umberto
Eco knygoje nagrinėjamos pagrindinės viduramžių
Lotyniškos civilizacijos teorijos ir problemos. Eco
ėmėsi tirti teoriją ir meno kūrimo praktikos ryšius
viduramžių kultūroje, lygino ir supriešino teologiją
ir mokslą, poeziją ir misticizmą, sukūrė labai originalią sintezę tokių sričių, į kurias paprastai žvelgiama kaip į atskiras.
62. Vaišvilaitė, Irena (1954–). Pasivaikščioji
mai po krikščioniškąjį Vilnių / skaitovė Rūta
Rainienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
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fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš to paties pavad.
knygos, išleistos: V.: Baltos lankos, 2017.
„Pasivaikščiojimai po krikščionišką jį Vil
nių“ – pirmas nuoseklus kultūrinis vadovas po
daugiakonfesinį ir daugiatautį Vilnių. Nuolat
pabrėžiama, kad Vilniuje sugyveno krikščionybė, judaizmas ir islamas, tačiau ne tik tai,
bet ir ilgalaikė Rytų ir Vakarų, arba graikų
ir lotynų, krikščioniškųjų tradicijų kaimynystė Lietuvos sostinėje yra išskirtinė Europoje.
Knygoje kalbama apie Rytų ir Vakarų krikščionybės palikimą ir dabartį Vilniuje, suprantamai atskleidžiamos ir susiejamos su šių
dienų patirtimi pamirštos arba dabarties kasdienybei tolimos kultūros vertybių prasmės.
Kinas. Teatras
63. Narmontaitė, Nijolė (1959–). Aktoriai,
režisieriai ir gerbėjai : ko nematė žiūrovai / skaitovė Ilma Paluckė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Ciklo 3–ioji knyga. – Tir. 14 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
„Aktoriai, režisieriai ir gerbėjai. Ko nematė žiūrovai“ – tai susitikimas su nepaprastai įdomiais aktoriais ir režisieriais: Vladu Bagdonu,
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Valda Bičkute, Nerijum Gadliausku, Dainium
Gavenoniu, Gabija Jaraminaite, Nomeda Kazlaus,
Kristina Kazlauskaite, Doloresa Kazragyte, Vik
torija Kuodyte, Vyteniu Pauliukaičiu, Vladimiru
Prudnikovu, Kostu Smoriginu, Dainium Svobonu,
Alvydu Šlepiku, Ruta Lee. Ši knyga ir apie jus, gerbėjus, ir jūsų dovanas. Apie tai pasakoja Gražina
Balandytė, Ilona Balsytė, Bronius Bušma, Eglė
Gabrėnaitė, Rimgaudas Antanas Karvelis, Virginija
Kochanskytė ir kt.
64. Paul, Gill (1960–). Holivudo meilės istorijos : sidabrinių ekranų aukso amžiaus meilės
istorijos / skaitovė Iveta Butkevičiūtė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Naujoji
Rosma, 2016.
Holivudo ekranuose ir kitapus jų užgimė visų
laikų nuostabiausios meilės istorijos. Pradedant
širdį gniaužiančiu Spencerio Tracy ir Katharine
Hepburn viso gyvenimo romanu, skandalingu nesantuokiniu Ingrid Bergman ir Roberto Rossellinio
ryšiu, baigiant neįtikėtinais Arthuro Millerio ir
Marilyn Monroe santykiais, Holivudo karalių bei
karalienių meilės romanai jau seniai puošia mūsų
ekranus ir užpildo laikraščių puslapius. „Holivudo
meilės istorijose“ su įspūdingomis detalėmis atpa47

sakojamos keturiolika tikrų meilės istorijų, parodomi prašmatnūs bei dramatiški XX amžiaus 3–8
dešimtmečių kino žvaigždžių gyvenimų užkulisiai.
65. Staliliūnaitė, Rūta (1938–2011). Nejaugi
tai buvo : [aktorės] straipsniai, pokalbiai, laiškai /
[sudarė ir parengė Dainuolė Kazlauskienė] ; skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: K.:
Naujasis lankas, 2017.
„Nejaugi tai buvo“ – iškilios teatro, kino ir televizijos aktorės reginos Rūtos Staliliūnaitės knyga,
sudaryta po autorės mirties iš jos gausaus ir įvairaus rašytinio palikimo. Intelektualūs pasisakymai,
įtaigūs straipsniai, apgalvoti interviu ir jautrūs laiškai, surinkti daiktan iš rankraščių ir spaudos bei
parengti kvalifikuotos bibliotekininkės, Dainuolės
Kazlauskienės, puslapis po puslapio tarsi grąžina
gyveniman legendinę asmenybę, nutviekstą neeilinio talento, istorinių vaidmenų, pelnytos garbės ir
pripažinimo.
66. Šabasevičienė, Daiva (1964–). Smėlio
pilys : Regimantas Adomaitis: vaidmenys, tekstai,
laiškai / skaito Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2017.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 18 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017.
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Teatrologės dr. Daivos Šabasevičienės knygoje plačiai pristatoma Lietuvos nacionalinės premijos laureato aktoriaus Regimanto Adomaičio
(gim. 1937) kūrybinė veikla. Knygoje apžvelgiami
R. Adomaičio sukurti teatro ir kino vaidmenys, pateikiama teatrologinė jų interpretacija bei kritikos
vertinimų spektras, skelbiami aktoriaus interviu,
mintys, pasisakymai, esė, laiškai.
67. Švedas, Aurimas (1974–). Irena Veisaitė
: gyvenimas turėtų būti skaidrus / skaitovė Jūratė
Karazijaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Aukso žuvys,
2016.
Istoriko Aurimo Švedo knygoje „Irena Veisaitė.
Gyvenimas turėtų būti skaidrus“ atskleidžiamas
neeilinio žmogaus – germanistės, teatrologės, ilgametės Atviros Lietuvos fondo pirmininkės Irenos
Veisaitės – likimas. Praeities tyrinėtojo ir savąsias
patirtis apmąstančios asmenybės dialoguose atsiveria įvykių prisodrinta vieno gyvenimo istorija,
aprėpianti keturias, radikaliai skirtingas, epochas
– tarpukarį, pirmosios sovietinės ir nacių okupacijos laiką, sovietmetį, Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimą ir įtvirtinimą.
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GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJOS.
ISTORIJA
Kelionės ir atradimai
68. Čekuolis, Algimantas (1931–). Salos ir jų
žmonės : kitos įdomios pasaulio vietos, gyvenimo
klausimai / skaitovė Rūta Rainienė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Šį kartą A. Čekuolis skaitytojams pristato
devintą publicistikos knygą, kurioje kviečia
pasidairyti po salas – ir nežinomas, ir girdėtas,
bet neabejotinai unikalias. Žinoma, neužmiršti
ir svarbūs pasaulio įvykiai, ir naujos mados, ir
meilės bei šeimos reikalai. Istorijos, kaip visada,
intriguojančios ir praplečiančios akiratį. Tokios,
kurias gali papasakoti Autorius, ir pats vertas
žmogaus–salos vardo.
69. Micevičiūtė, Jūratė. 17 šv. Teresės miestų : [šventoji Ispanija] : kelionių knyga / skaitovė
Brigyda Ona Budrikienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19
egz. – Pilna antr.: Septyniolika šventosios Teresės
miestų. – Įgarsinta iš: V.: Aštuntoji diena, 2015.
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Ši knyga yra daugiau ne vien kelionių gidas.
Ji daugiaplanė, skaityti ją galima ir kaip šv. Jėzaus
Teresės (kultūros tyrinėtojų dažnai vadinamos
Aviliete) biografiją, ir kaip XVI a. Ispanijos
gyvenimo apybraižą, ir kaip architektūros vadovėlį.
Apžvelgdama 17 Ispanijos miestų, kuriuose šv.
Teresės steigė savo vienuolynus, knygos autorė
pateikia įdomių, negirdėtų detalių, susijusių su
relikvijų medžiokle, to meto gyvenimo papročiais,
etikos normomis, paliečiamos inkvizicijos,
reformacijos ir kitos temos…
70. Norkevičius, Saulius. Polinezijos
salos : Ramiojo vandenyno perlai: Tahitis,
Makemas, Raroja, Kon Tiki/ skaitovė Karolina
Dilytė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Aukso pieva, 2015.
Saulius Norkevičius – nenuilstantis aistringas keliautojas, aplankęs daugelį šalių
ne tik Afrikoje, Azijoje, Okeanijoje, keliavęs
po daugelį Europos valstybių, tačiau labiausiai pamėgęs Prancūzijos Polineziją. Tahitis,
Makemas, Raroja, Kon Tikis – kerinčio grožio
salos, kurių krantus skalauja Ramusis vandenynas. Būtent šis kraštas yra didžioji autoriaus
aistra, variklis ir kelionių tikslas.
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71. Pauliukevičius, Andrius. Mano Afri
ka : [kelionė po magiška gamta ir daugialype kultūra stebinančią Namibiją] / skaitovas
Mantautas Bružas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 18 egz. – Įgarsinta iš: K.:
Obuolys, 2017.
Daugkartinis kultūrizmo čempionas ir populiarių knygų autorius Andrius Pauliukevičius prieš
keletą metų nė nesvajojo nukeliauti į Afriką. Gal ir
nebūtų nukeliavęs, bet taip jau nutiko, kad vieną
dieną į sporto klubą, kuriame jis dirbo, įžengė gražuolė Ilka Rae Adams. Nėra daug istorinių faktų,
atskleidžiančių, kaip viskas klostėsi toliau, aišku tik
tiek, kad 2014 metų pabaigoje Andrius išsiruošė į
pirmą, bet ne paskutinę kelionę po Namibiją, kurioje turėjo švęsti… savo vestuves.
72. Smagurauskaitė, Dalia (1984–). Saulės
sala Sicilija / skaitovė Aistė Vileikytė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 18 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Aukso pieva, 2016.
Sicilija – tai nesibaigiančios žydros pakrantės, UNESCO saugomas paveldas, ugnimi besispjaudantis Etnos ugnikalnis, graikų, romėnų, arabų, normanų ir ispanų palikimas, švelniame sapne
paskendusios mažosios salos, primenančios rojų,
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neįtikėtinai gardus maistas ir vynas, draugiški salos
gyventojai. Knygoje ne tik susipažinsite su nepaprastai turtinga Sicilijos kultūra ir populiariausiais
lankytinais objektais, bet ir rasite dar negirdėtų istorijų iš salos gyvenimo.
73. Stalnionytė, Kristina (1976–). Peru
spalvos / Rytas Šalna; skaitovė Aušrinė Jurge
lionytė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Didakta, 2016.
Ši knyga pateikia tiek geografijos, tiek istorijos
žinių apie Peru. Tai – šalis, kuri turi itin seną
civilizaciją, paslaptingoji inkų istorija – taip pat
šalies savasties dalis, kaip ir konkista. Kiekvienas
knygos skyrius – langas į Peru istoriją, kultūrą,
gamtą, žmones.
74. Starkus, Martynas (1973–). Įstrigę
Centrinėje Amerikoje : [kelionių apybraižos] /
skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB, 2017. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta
iš: V.: M. Starkus, 2016.
„Įstrigę Centrinėje Amerikoje“ – penktoji
žurnalisto Martyno Starkaus knyga. Autorius
su draugais, pradėję kelionę Meksikoje, ketino
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apsilankyti visose Centrinės Amerikos valstybėse,
tačiau jų pasirinktas keliavimo būdas kaip visada
netikėtai pakoregavo planus.
75. Weiner, Eric (1963–) (Veineris, Erikas).
Laimės geografija : kaip vienas bambeklis ieškojo
laimingiausių vietų / skaitovas Vytautas Širka. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 16
egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2016.
„Laimės geografija. Kaip vienas bambeklis ieškojo laimingiausių vietų pasaulyje“ – kelionių eseistikos, psichologijos, mokslinių studijų
ir humoreskos dėlionė – skraidina skaitytoją nuo
Amerikos iki Islandijos, nuo Šveicarijos iki Indijos,
nes knygos autoriui – bambekliui iš prigimties –
maga suprasti, kas ir kodėl reiškia laimę skirtingose pasaulio šalyse.
76. Vilpišauskaitė, Jurga. Du miestai ir sala :
trumpos istorijos iš Madrido, Niujorko ir Balio / skaitovai Jurga Vilpišauskaitė, Giedrius Savickas. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos
lankos, 2016.
Ši knyga gimė kaip eksperimentas su
savimi – gyventi kitur, stebėti aplinką ir ją įvardyti.
54

Skirtingos kultūros, jų elgesio modeliai, tradicijos
aprašomos per subtilias detales bei pokalbius.
Autorė integruojasi į vietinį gyvenimą – išmoksta
kalbą, prisitaiko prie papročių bei gyvenimo būdo.
Fiksuodama besikeičiančią realybę, ji mokosi
su ispanais Madride, kas dieną važinėja metro
Niujorke, prašnekusi indonezietiškai, vaikšto į Balio
gyventojų religines ceremonijas…
Biografijos
77. Daujotytė–Pakerienė, Viktorija (1945–).
Sofija : [apie rašytoją, literatūros istorikę ir kritikę,
visuomenės veikėją, pedagogę S. Čiurlionienę–
Kymantaitę (1886–1958)] / skaitovė Jūratė
Karazijaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas, 2016.
Kymantaitės gyvenimas knygoje „Sofija“ tyrinėjamas kaip tekstas, ypatingą dėmesį atkreipiant
į jos kovą už vyrų ir moterų lygybę, aktyvų dalyvavimą Vilniaus spaudos gyvenime; aptariamas jos
platus kūrybinis palikimas. Kymantaitės darbai lyginami su Vydūno, teigiama, kad ji buvusi ne vien
sociokritikė, bet ir viena svarbiausių savo laikmečio švietėjų.
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78. Grass, Günter (1927–2015) (Grasas,
Giunteris). Svogūno lupimas : [biografinė knyga] /
skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2017.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.
Nobelio premijos laureato G. Grasso biografinė knyga „Svogūno lupimas“, vos išleista
Vokietijoje, sukėlė skandalą. Pasigirdo reikalavimų, kad iš autoriaus būtų atimta Nobelio premija. Sulaukęs 79–erių jis panoro papasakoti apie
juodžiausią savo praeities dėmę. Tai istorija apie
vaiką, kuris, svajodamas ištrūkti iš ankšto dviejų
kambarių buto Dancinge, tapo fiurerio kareiviu.
Nepriimtas į povandeninį laivyną penkiolikmetis,
sulaukęs septyniolikos buvo pašauktas tarnauti
SS…
Istorija
79. Grinkevičiūtė, Dalia (1927–1987). Lietu
viai prie Laptevų jūros : atsiminimai, miniatiūros /
skaitovė Dalia Miltinienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Lietuvių literatūros lobynas.
XX amžius : LLL) (Garsina savanoriai). – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2005.
56

Viena garsiausių ir paveikiausių knygų apie lietuvių gyvenimą tremtyje. Autentiška kalba užrašyti, nepagražinti prisiminimai apie kovą už svarbiausias teises – teisę išgyventi, teisę išlikti žmogumi.
80. Harari, Yuval Noah. Sapiens : glausta
žmonijos istorija / skaitovas Albertas Aužbikavičius.
– V.: LAB, 2017. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Kitos knygos, 2016.
Jeruzalės universiteto profesoriaus Y. N. Ha
rari knygoje „Sapiens. Glausta žmonijos istorija“
nuosekliai, glaustai ir itin žaismingai pasakojama,
kokią įtaką žmonijai padarė trys svarbios revoliucijos: minėtoji kognityvinė, prieš 12 000 metų kilusi žemės ūkio ir vos prieš 500 metų prasidėjusi
mokslo revoliucija. Drąsios ir provokuojančios autoriaus įžvalgos, grįstos giliomis biologijos, antropologijos, paleontologijos, istorijos ir ekonomikos
mokslų žiniomis, radikaliai keičia daugelį nusistovėjusių sampratų apie pasaulį.
81. Jakubavičienė, Ingrida (1974–). Duetas :
Antanas ir Sofija Smetonos : [monografija] / skaitovas Vytautas Širka. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Versus
aureus, 2016.
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Ingridos Jakubavičienės knygoje pasakojama
apie unikalų Antano ir Sofijos Smetonų duetą, kuris suskambo ne tik asmeninio gyvenimo erdvėje,
bet ir plačiame XX a. Lietuvos istorijos kontekste.
82. Matonienė, Liuda (1966–). Vilnius : meilės stotelės : romantiškasis miesto žemėlapis /
skaitovė Ilma Paluckė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Tyto alba, 2017.
Daugiau kaip dvidešimt romantiškų istorijų –
dvidešimt meilės stotelių senajame Vilniaus žemėlapyje. Autorė veda skaitytoją nuo namo prie
namo ir pasakoja gražiausias meilės istorijas, kurios prasidėjo ir plėtojosi Vilniuje, bet išgarsėjo toli
už miesto ir netgi šalies ribų. Pagaulūs, intriguojantys pasakojimai apie čia gyvenusių žinomų ir ne
visai žinomų žmonių meilę savo išrinktiesiems atskleidžia istorines miesto raidos detales, o kartais
leidžia kitaip pažvelgti ir į aprašomas asmenybes.
83. Savukynas, Virginijus. Istorijos detektyvai : viduramžiai : nuo galvų kapojimo iki meilės intrigų : [knyga parengta pagal LRT televizijos
laidas „Istorijos detektyvai“] / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
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MP3 fmt. – Tir. 16 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Jei „Istorijos detektyvai“ būtų romanas, jį
perskaitęs galėtum pamanyti, kad čia pasakojamos
istorijos yra išgalvotos. Tačiau visi aprašyti įvykiai
yra tikri ir paliudyti patikimų šaltinių. Žurnalistas,
istorikas, kultūros antropologas Virginijus Savuky
nas knygoje atskleidžia visai kitokią XIII–XIV a.
Lietuvą, nei esame įpratę įsivaizduoti.
84. Steikūnaitė, Giedrė. Palestina : laisvė
yra labai graži / skaitovė Ilma Paluckė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Šios knygos tikslas – parodyti Palestiną,
kurios kultūros, tikėjimo, papročių mes beveik
nepažįstame. Čia tankų gausmas sumišęs su
turgaus garsais, o įsisenėjusias žmonių nuoskau
das nusveria šilti jausmai ir nuoširdus tikėjimas.
Asmeniniai pasakojimai atveria šio krašto erdvę
lietuvių skaitytojui žadindami bendražmogiškas
vertybes – meilę, atjautą, teisingumo jausmą. Nes
mes su palestiniečiais panašumų turime daugiau,
nei patys įsivaizduojame.
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GROŽINĖ LITERATŪRA
Aforizmai
85. Tikroji išmintis : ieškantiems gyvenimo
prasmės ir laimės : 497 gražiausi posakiai, įžvalgos,
patarimai / [sudarė Nora Jazbutytė] ; skaitovas
Dominykas Bolšakovas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 15
egz. – Įgarsinta iš: V.: Algarvė, 2008.
Airių literatūra
86. Ahern, Cecelia (1981–). Kaip įsimylėti gyvenimą : romanas / skaitovė Eglė Čekuolytė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2016.
Kiekviena mums suteikta akimirka yra neįkainojama. Kiekvienoje slypi neišmatuojamos galimybės: vos per akimirką tu gali visiškai pakeisti savo
požiūrį į gyvenimą, išgelbėti kam nors gyvybę arba
įsimylėti… Kristina – prisiekusi savigalbos knygų
gerbėja. Ji neabejoja, kad šiose knygose pateikti patarimai ir tikslios instrukcijos tikrai padės rasti
išeitį ištikus bet kokioms negandoms. Todėl vieną
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žiemos vakarą išvydusi nuo tilto nušokti susiruošusį vyrą Kristina nedvejodama puola jo gelbėti…
87. Kerrigan, Kate (1964–). Laimingos
santuokos paslaptis : romanas / skaitovė Dalia
Miltinienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2017.
Jaudinamai atvira, kupina gyvenimo išminties
santuokos istorija, regima dviejų moterų akimis.
Romanas yra pelnęs romantiškiausios metų knygos titulą. Tresa Nolan, klestinti kulinarijos tekstų
autorė, išteka už Dano – žavaus, bet paprasto
jaunuolio, žvelgiančio į ją aistringomis akimis. Po
vestuvių ji ima abejoti savo sprendimu. Tresai atrodo, kad nemyli Dano ir paskubėjo įsipareigoti, kad
jųdviejų meilė netikra. Ji trokšta ypatingos meilės,
kaip jos senelių – Bernadinos ir Džeimso.
88. Riley, Lucinda (1968–) (Raili, Liusinda).
Audrų sesuo : Alės istorija : [romanas] / skaitovė
Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2017. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Ciklo „Septynios seserys“ 2–oji
knyga. – Tir. 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2016.
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„Audrų sesuo. Alės istorija“ pasakoja apie
Alę, antrąją iš seserų, pavadintų Plejadžių žvaigždžių vardais. Jos pasaulis – jūra ir buriavimas.
Pakviesta dalyvauti prestižinėje regatoje, ji drauge
suranda ir meilę. Atrodo, laimei nėra ribų. Tačiau
viskas staiga nutrūksta, mirus Alės tėvui. Kiekviena
iš seserų gauna po nuorodą su paslaptingomis
koordinatėmis. Alė leidžiasi į savosios istorijos
paieškas, vedančias į Norvegiją… O kas laukia
kitų seserų?
89. Riley, Lucinda (1968–) (Raili, Liusinda).
Septynios seserys : Majos istorija : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2017. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Tyto alba, 2016.
„Septynios seserys. Majos istorija” – tai romanas apie Mają, pirmąją iš septynių seserų, pavadintų Plejadžių žvaigždyno žvaigždžių vardais.
Romantiškas ir aistros pilnas pasakojimas apie
savo šeimos ir meilės paieškas. Tėvui mirus, visos susirenka į pasakiškus vaikystės namus prie
Ženevos ežero – bet tėvo valia laidotuvės jau įvyko, o kiekviena iš seserų gauna po voką ir nuorodą su paslaptingomis koordinatėmis. Jos nuveda
Mają į Braziliją, kur galbūt gyvena tikroji jos šeima.
Ir ten, Rio de Žaneire, prasideda Majos istorija: iš
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laiškų ir susitikimų ji atkuria jaudinančią savo prosenelės praeitį.
90. Riley, Lucinda (1968–) (Raili, Liusinda).
Vidurnakčio rožė : romanas / skaitovė Jūratė
Karazijaitė. – V.: LAB, 2017. – 2 garso diskai MP3
fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2016.
Amerikietė aktorė Rebeka Bradli turėjo
džiaugtis ir švytėti – jos partneris Džekas jai pasipiršo. Kas gali būti nuostabiau, nei dviejų Holivudo
žvaigždžių sužieduotuvės! Tačiau iš tiesų nuolatinis žiniasklaidos persekiojimas ir varžymasis
dėl populiarumo su Džeku ją išsekino taip, kad
pasiūlymas filmuotis Rebekai pasirodė kaip išsigelbėjimas. Ji vyksta į Angliją, Dartmurą, nuošalų Astberio dvarą. Gal ten pagaliau grįš ramybė?
Tačiau pasirodo, kad dvaro šeimininko senelė, ledi
Violeta, stulbinamai panaši į… Rebeką.
Amerikiečių literatūra
91. Anderson, Sherwood (1876–1941)
(Andersonas, Šervudas). Kita moteris : [apsakymai] / skaitovė Gerda Lukoševičiūtė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 1972.
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Rašytojas – gilus psichologas, visą dėmesį sutelkęs vidiniam herojaus pasauliui atskleisti. Todėl ir jo novelės kiek neįprastos – jose nėra
intensyvaus veiksmo, painaus siužeto, intrigos.
Žmonės čia dažnai ateina ir išeina „iš niekur į niekur“, ir tik kai kuriose novelėse minimi konkretūs
įvykiai. Dažniausiai jos yra psichologiniai portretai.
Š. Andersono herojai daugiausia keisti, gyvenimo
palaužti žmonės, kenčiantys dėl per didelio individualizmo, uždarumo, nemokantys rasti savo vietos
visuomenėje.
92. Bard, Elizabeth (Bard, Elizabeta). Iškyla
Provanse : receptais pagardinta meilės istorija /
skaitovė Ilma Paluckė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Optimizmu, pozityvumu ir gyvenimo džiaugsmu trykštanti knyga, kurioje skaitytojas ras ne tik
vaizdais, skoniais, kvapais užburiantį Provansą ir
vienos jaunos šeimos istoriją, bet ir įkvepiančių
kulinarinių eksperimentų bei puikių receptų, kaip
pasigaminti gardžiausių provansietiškų patiekalų.
93. Bowles, Paul (1910–1999) (Baulzas,
Polas). Dangaus prieglobstis : [romanas] / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
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diskas MP3 fmt. – (Savaitgalio knyga : SK). – Tir.
14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2007.
Šitą knygą įveikti – tai nelyg dykumą pereiti.
Dykumos metafora čia valdovė – tos, dvasinės,
kuri visad su tavimi kiekviename „civilizuoto“
pasaulio didmiestyje, ir tos, tikrosios, kuri
pirmosios, deja, neatperka, nors Vakarų turistui,
įtikėjusiam klajūno pašaukimu, arbata Sacharoje
atrodo pasiekiama it m(i)egapolio virtuvėje…
Kelionės pabaigoje skaitytojas bus kitoks nei prieš
atsiversdamas pirmąjį šitos geliančios knygos
puslapį: išmintingesnis ir kartu liūdnesnis.
94. Bradbury, Ray (1920–2012) (Brėdberis,
Rėjus). Akies mirksniu : apsakymai / skaitovas
Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (XX amžiaus aukso fondas)
(Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 1999.
„Akies mirksniu“ – tai paties autoriaus sudarytas apsakymų rinkinys, kuriame rasime visko: nuo
kasdieniškos tikrovės iki kerinčios fantastikos. Čia
knibždėte knibžda keistų personažų, čia pilna paprastų ir neįtikėtinų stebuklų – ir daugelis jų kyla iš
meilės ir gerumo, taip reikalingo mūsų racionaliame amžiuje.
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95. Brown, Sandra (1948–) (Braun, Sandra).
Nepažįstamasis : romanas / skaitovė Šarūnė
Andriuškevičiūtė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2016.
Labdaringam maratono bėgimui besirengianti
vaikų gydytoja Emorė Šarbono vieną žvarbų savaitgalį išsiruošia pabėgioti į Šiaurės Karolinos
valstijos kalnus – ir ten pradingsta. Jos vyras
Džefas kreipiasi į vietos policiją… Paaiškėja, kad
sutuoktinių santykiai nebuvo idealūs, o Džefo gyvenime yra ir kita moteris. Tuo metu nuošalioje kalnų trobelėje sąmonę atgavusi Emorė ne tik mėgina
įveikti skausmą, bet ir siekia suprasti, kokie tikrieji
trobelės savininku prisistačiusio niūrios ir grėsmingos išvaizdos vyro kėslai. Ar jis yra jos gelbėtojas,
ar nusikaltėlis? O gal reikia baimintis ne nepažįstamojo, o tikrųjų priešų?
96. Chamberlain, Diane (1950–). Apsi
mesk, kad šoki : [romanas] / skaitovė Regina
Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
1990–ųjų vasara. Keturiolikmetė Molė Arnet
su visa didžiule šeima gyvena nuosavuose
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namuose. Ją karštai myli tėvas – psichoterapeutas,
taip pat – ją įsidukrinusi mama, išauginusi ją kaip
savo vaiką ir Amalija – jos biologinė motina, taip
pat gyvenanti netoliese. Molė auga saugiame
ir jaukiame ją mylinčių suaugusiųjų sukurtame
pasaulyje. Tačiau ji sužino apie giminėje bręstantį
planą, kurį sustabdyti ne jos jėgoms ir kuris kėsinasi
idilišką vasarą paversti košmaru. Tą vasarą, prieš
20 metų, pasikeitė Molės gyvenimas…
97. Clancy, Tom (1947–2013) (Klensis,
Tomas). Invazija : [romanas] / Mark Greaney;
skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2017. –
2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Jotema, 2017.
Tomo Clancy ir Marko Greaney romanas
„Invazija“ pratęsia populiarią karinių trilerių seriją
apie Džeko Rajano – dabar jau ir jo bendravardžio
sūnaus – nuotykius pasaulio politinių ir karinių konfliktų verpetuose. Šį kartą į tokio intriguojančio susirėmimo epicentrą patenka Lietuva – kaip Rusijos
agresyvios politikos taikinys, prasikertant koridorių
į smarkiai militarizuotą Kaliningrado sritį ir planuojant savo tolesnių santykių su Vakarais strategiją.
Tikėtino naujo karinio konflikto literatūrinę viziją romane įžiebia kelios teroristinės atakos…
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98. Clark, Mary Higgins (1927–) (Klark,
Merė Higins). Kur tu dabar esi? : romanas / skaitovė Tatjana Iljasevičiūtė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir.
19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2010.
Paskutiniojo kurso studentas Čarlzas Ma
kenzis jaunesnysis nė žodžio netaręs kartu gyvenantiems draugams išeina iš namų ir dingsta.
Nuo tos dienos, kai jis dingo, praeina dešimt metų.
Mako sesuo Karolina suvokia, kad jos pačios asmeninis gyvenimas nesusiklostys, kol ji nesuras
brolio. Bandydama išsiaiškinti brolio ir šeimos tragedijų paslaptis, Karolina greitai patenka į akistatą su pavojais, slaptomis aistromis ir neatsakytais
klausimais…
99. Clark, Mary Higgins (1927–) (Klark,
Merė Higins). Nepamiršk manęs : romanas / skaitovė Liucija Zubrutė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2012.
Tragiškai žuvus dvejų metų sūneliui, Menlė ir
Adamas Nikolsai ketino nutraukti santuoką, tačiau
Menlei netikėtai pastojus jiedu nusprendžia pabandyti šeimą išsaugoti. Gimus mažylei, Nikolsai
apsigyvena Menkių kyšulyje ir mėgina viską pra68

dėti iš naujo. Bet pikta lemtis, panašu, nuo jų
nepasitraukė…
100. Clark, Mary Higgins (1927–) (Klark,
Merė Higins). Nesidairyk atgal : romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2017. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Pardavinėdama prabangų butą Niujorke,
Leisė Farel tampa žmogžudystės liudininke ir išgirsta paskutinius aukos žodžius. Galbūt ši informacija susijusi su dar viena žmogžudyste, todėl
Leisės gyvybei gresia pavojus. Ji privalo išvykti
iš Niujorko ir nutraukti ryšius su artimaisiais. Toli
nuo namų Leisė pratinasi prie naujo gyvenimo ir…
sutinka jauną radijo pokalbių laidos vedėją Tomą
Linčą…
101. Clark, Mary Higgins (1927–) (Klark,
Merė Higins). Pelenės mirtis : romanas /Alafair
Burke; skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V : LAB, 2017.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2016.
Televizijos realybės šou „Įtariamieji“ atkuria
painių kriminalinių bylų epizodus. Prodiuserė Lorė
Moran gauna iš pirmo žvilgsnio idealią bylą. Prieš
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du dešimtmečius Los Andžele buvo nužudyta
Siuzana Dempsi. Jauna, graži ir talentinga
mergina studijavo Kalifornijos universitete, gilinosi
į informatiką, bet svajojo tapti aktore. Mirtis
jos tykojo būtent tada, kai ji vyko į peržiūrą dėl
vaidmens spektaklyje. Siuzanos žudiko surasti
taip ir nepavyko. Visi pagrindiniai įtariamieji turėjo
geležinius alibi, tad policijos tyrimas pateko į
aklavietę…
102. Coben, Harlan (1962–) (Kobenas,
Harlanas). Apgauk mane kartą : [detektyvinis romanas] / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2016.
Buvusi specialiųjų operacijų pilotė Maja, grįžusi iš darbo, pamato protu nesuvokiamą vaizdą,
nufilmuotą slapta kamera auklei stebėti. Ekrane
Maja stebi, kaip jos dvejų metų dukrytė žaidžia
su savo tėvu, žiauriai nužudytu prieš dvi savaites.
Paslaptis kelia provokuojantį klausimą: ar gali tikėti viskuo, ką matai, net jei beviltiškai to nori? Kad
rastų atsakymą, Maja galiausiai turi susitaikyti su
tamsiomis savo širdies paslaptimis bei apgaule
ir tik tada pripažinti nesuvokiamą tiesą apie savo
vyrą – ir save pačią.
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103. Coben, Harlan (1962–) (Kobenas,
Harlanas). Namai : [detektyvinis trileris] / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: K.:
Jotema, 2017.
Prieš dešimt metų nusikaltėliai pagrobė du
berniukus iš turtingų šeimų, pareikalavo išpirkos,
bet viskas tuo ir baigėsi. Vaikai dingo kaip į vandenį. Bet vieną dieną Mironas Bolitaras su bičiuliu
Vinu vieną berniuką, dabar jau paauglį, rado. Kur
jis buvo prapuolęs visus dešimt metų, ką atsimena apie pagrobimą?… Pasitelkęs nepaprastą savo
talentą Harlanas Cobenas parašė sukrečiantį,
netikėtumų kupiną trilerį apie draugystę, šeimą ir
namus.
104. Coben, Harlan (1962–) (Kobenas,
Harlanas). Nepažįstamasis : [detektyvinis romanas] / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2016.
Trileris „Nepažįstamasis“ – įrodydamas, kad
gerai sulipdytas melas padeda susikurti puikų gyvenimą, o paslaptis lyg sprogstamasis užtaisas
gali lygiai taip pat sėkmingai jį sugriauti. Adamas
Praisas turi ką prarasti – laiminga santuoka, du
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nuostabūs sūnūs, didelis namas, geras darbas…
Ir tada prie jo prieina nepažįstamasis. Sužinojęs
gniuždančią savo žmonos Korinos paslaptį, užsipuola ją, ir tobulo gyvenimo miražas išsisklaido.
Netrukus Adamas supranta įsivėlęs į kažką daug
pavojingesnio nei Korinos apgaulė ir suvokia, kad
sąmokslas, kurį jis atsitiktinai aptiko, gali sunaikinti
juos…
105. Díaz, Junot (1968–) (Dijas, Chunotas).
Štai taip tu ją prarandi : [istorijos apie meilę] /
skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2017. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Versus aureus, 2013.
„Štai taip tu ją prarandi“ – devynios tikrumu
nuginkluojančios istorijos apie netobulą meilę.
Jų centre – jaunas kietakaktis Junioras, kurio
širdį autorius negailestingai sudaužo daugybę
kartų, demonstruodamas, kaip stipriai meilė,
romantiška, fizinė ar šeimos, gali paveikti net
ir vyriškiausią charakterį. Junot Diaz sielvartą
prilygina radiacijai – gali palaidoti ir bandyti
pamiršti, tačiau ji niekada galutinai neišnyks.
106. Dick, Philip K. (1928–1982) (Dikas,
Filipas K.). Ar androidai sapnuoja elektrines avis? :
mokslinis fantastinis romanas ir apsakymai / skaito72

vas Mindaugas Jančis. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas)
(Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: K.:
Eridanas, 2002.
Branduolinio karo nualintame ateities pasaulyje beveik neliko gyvūnų, todėl žmonės, negalėdami
susitaikyti su tokia netektimi, gaminasi elektroninius jų pakaitalus. Rikas Dekardas irgi turi elektrinę avį, bet jai išlaikyti reikia daug pinigų. Tada ir
pasklinda žinia apie nelegaliai Žemėn sugrįžusius
androidus, kuriuos žūtbūt reikia sunaikinti…
107. Diffenbaugh, Vanessa (1978–) (Difen
bo, Vanesa). Pakelti dangų : romanas / skaitovė
Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 18 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Autorė romane „Pakelti dangų“ pasakoja apie
apsisprendimą keisti savo gyvenimą, siekti užsibrėžto tikslo ir ieškoti tikros meilės. Keturiolika
metų Letė Espinosa pragyveno San Fransiske,
apleistame rajone prie vandenyno. Ji dirbo, kad
išmaitintų šeimą, o mama augino jos vaikus – penkiolikmetį Aleną ir šešiametę Luną. Letė visada
save laikė nevykėle ir mintis, kad ji dviejų vaikų
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mama, nepažįstanti savo sūnaus ir dukros, jau seniai ją graužė…
108. Fitzgerald, Francis Scott (1896–1940)
(Ficdžeraldas, Fransis Skotas). Sugautas šešėlis : apsakymai / skaitovė Indrė Kasulaitytė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis,
2014.
Elegantiškasis F. Scottas Fitzgeraldas – vienas iš žymiausių amerikiečių „prarastosios kartos“ rašytojų, gebėjęs geriausiai aprašyti savo
kartą. O tai buvo džiazo amžius, kai gyvenimas
atrodė lyg begalinis pokylis: naujos muzikos, naujų šokių, naujų madų ir gana laisvo elgesio era.
Literatūros kritikai tvirtina, kad kaip tik apsakymai
aiškiausiai atskleidžia F. S. Fitzgeraldo prozos žavesį. Kiekviena į šią knygą įtraukta istorija – tarsi
akinantis poetiškos rašytojo vaizduotės, dramatiško požiūrio į pasaulį ir neabejotino meistriškumo
blyksnis.
109. Fitzgerald, Francis Scott (1896–
1940) (Ficdžeraldas, Fransis Skotas). Šioje
rojaus pusėje : romanas / skaitovas Albertas
Aužbikavičius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
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MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Metodika,
2012.
„Šioje rojaus pusėje“ – pirmasis elegantiškojo
XX a. Amerikos literatūros klasiko, Franciso Scotto
Fitzgeraldo romanas, sulaukęs įspūdingos sėkmės
ir išgarsinęs dvidešimt ketverių metų rašytoją.
Pagrindinis romano veikėjas Amoris Bleinas,
dailus ir pasiturintis Prinstono studentas, visa
galva įsitraukia į stilingą ir intelektualų universiteto
gyvenimą, diskutuoja apie literatūrą, flirtuoja ir
mėgaujasi dėmesiu. Amoris aistringas, pašėlęs,
kupinas idėjų ir nuoširdžiai įsimylėjęs, bet po
Pirmojo pasaulinio karo jį, grįžusį iš Europos, vis
dažniau apima cinizmas ir neviltis…
110. Fowler, Karen Joy (1950–). Mes visi
nesavame kailyje : [romanas] / skaitovė Živilė
Kuncaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Vaga, 2016.
Romano centre – Rozmari Kuk, kuri vaikystėje buvo tikra gražbylė. Dabar ji – užsisklendusi
koledžo studentė, kuri nemėgsta kalbėti nei apie
save, nei apie savo šeimą. Vaikystėje Rozmari turėjo seserį ir brolį. Dabar ji – vienturtė. Kas gi įvyko
Kukų šeimoje, kad apie tai kalbėti taip sunku?…
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111. Gable, Michelle (Geibl, Mišelė).
Susitiksime Paryžiuje : romanas / skaitovė Violeta
Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2016.
Romanas „Susitiksime Paryžiuje“ – skirtas
vienos gražiausių ir labiausiai pašėlusių pasaulio
moterų – Gladys Deacon, Molboro hercogienės,
gyvenimo istorijai. Jaunystėje ji keitė meilužius
kaip pirštines, erzino Winstoną Churchillį, bendravo su daugybe garsiausių XX a. pradžios menininkų ir politikų. Tai ją nutapė Giovanni Boldini,
vienas garsiausių Belle Epoque portretistų. Tačiau
ar gali būti, kad sena moteris, apleistoje sodyboje
šaudanti į aplinkinius ir veisianti spanielius, – tai ji,
garsioji anų laikų hercogienė?
112. Gardner, Lisa (1971–). Nieko nebijok : [detektyvinis romanas] / skaitovė Jūratė
Doveikienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2016.
Paskutinis dalykas, kurį prisimena Bostono
detektyvė D. D. Voren – jos vaikščiojimas po nusikaltimo vietą sutemus. Tada – sugirgždėjusi grindų lenta, žemas, jos ausyse niūniuojantis balsas…
Vėliau ji sužinojo, kad sugebėjo tris kartus iššauti
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iš savo ginklo. Ji žino vien tai, kad yra rimtai sužeista, negali pajudinti savo kairės rankos, negali
grįžti į darbą…
113. Gardner, Lisa (1971–). Surask ją : [detektyvinis romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
24 egz. – Įgarsinta iš: K. : Jotema, 2017.
Prieš septynerius metus, per pavasario atostogas, buvo pagrobta nerūpestinga koledžo studentė Flora Dein. Nelaisvėje ji praleido 472 dienas.
Flora sužinojo, kiek gali ištverti žmogus. Per stebuklą iš siaubingos nelaisvės išsivadavusi Flora
pastaruosius penkerius metus, dirbdama su FTB
nukentėjusiųjų specialistu Samueliu Keinsu, stengiasi sugrįžti į normalaus gyvenimo ritmą. Ji turi
mamą, kuri niekada nesiliovė jos mylėjusi, brolį,
kuris bijo jos tokios, kokia dabar yra, ir miegamojo
kambario sieną, nuklijuotą straipsniais apie merginas, kurios taip ir negrįžo namo.
114. Giffin, Emily (1972–) (Gifin, Emilė). Kur
mūsų širdis : romanas / skaitovės Rūta Kupetytė,
Aistė Vileikytė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2015.
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Mariana Koldvel, trisdešimt šešerių metų televizijos prodiuserė, gyvena svajonių gyvenimą
Niujorke. Mėgstamas darbas ir stulbinanti karjera,
pasakiški santykiai – Mariana priverčia visus, net
ir save, įtikėti, kad jos gyvenimas klojasi taip, kaip ji
trokšta. Tačiau vieną vakarą ji išgirsta durų skambutį, o jas atidariusi išvysta… Kerbę Rouz, aštuoniolikmetę merginą su raktu į praeitį, kurią Mariana
manė visiems laikams užrakinusi…
115. Giffin, Emily (1972–) (Gifin, Emilė).
Tai, kas svarbiausia : romanas / skaitovė Monika
Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2017. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Baltos lankos, 2016.
Tesa – dviejų vaikų mama, garsaus plastikos
chirurgo Niko Ruso žmona. Ji atsisakė karjeros,
kad visą savo laiką galėtų skirti šeimai. Valerija –
advokatė, vieniša mama, auginanti šešiametį Čarlį,
kuris niekada nepažinojo savo tėvo. Abi moterys
gyvena tame pačiame Bostono priemiesčio rajone, tačiau niekada nebuvo susitikusios. Baisus nelaimingas atsitikimas suveda Valeriją ir Tesą netikėčiausiu būdu ir pakeičia jų gyvenimus. Susipynę
moterų likimai ir skaudi išdavystė priverčia jas iš
naujo pažvelgti į save, šeimą, meilę ir pasirinkti, už
ką verta kovoti stipriausiai.
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116. Gordon, Noah (1926–) (Gordonas,
Noa). Gydytojas : Avicenos mokinys : romanas /
skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB, 2017. –
2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2016.
Robui Koului buvo vos devyneri, kai jis pirmą kartą rankomis pajuto ledinį mirties dvelksmą.
Likęs našlaitis, berniukas suprato: jo pašaukimas
– gydyti žmones. Metų metus Robas su globėju
klajoja po vikingų siaubiamą Angliją, jausdamasis
bejėgis padėti ligoniams, kol vieną dieną išgirsta
apie negirdėtus stebuklus tolimojoje Persijoje darantį didį gydytoją – Aviceną. Jaunuolis užsidega
ryžtu tapti jo mokiniu. Bet krikščionių ir musulmonų pasauliai nesutaikomai susipriešinę…
117. Gortner, Christopher W. Valdovės įžadas : romanas [apie Kastilijos karalienę Izabelę] /
skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2017. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2017.
Izabelė neturėjo tapti valdove. Kai mergaitei buvo ketveri, mirė jos tėvas Kastilijos karalius
Jonas II. Sostą paveldėjęs įbrolis Henrikas pasirūpino, kad Izabelė, kartu su motina ir jaunesniu broliu būtų perkelta į nuošalią Arevalo pilį. Užaugusi
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ir nepabūgusi karaliaus rūstybės Izabelė ištekėjo
už savo mylimojo – Aragono princo Ferdinando.
Ši santuoka tapo neišsenkančia jos stiprybės
versme. Ir pakeitė ne tik Ispanijos, bet ir pasaulio istoriją. Tapusi Kastilijos karaliene Izabelė suvienijo susiskaldžiusią šalį, patikėjusi jūreivio iš
Genujos Kristupo Kolumbo svajone prisidėjo prie
Naujojo Pasaulio atradimo…
118. Gowda, Shilpi Somaya (1970–) (Gauda,
Šilpi Saumja). Vyriausias sūnus : romanas / skaitovas Mantautas Bružas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2016.
Iš skirtingų luomų šeimų kilę Anilas ir Lyna
vaikystėje buvo neišskiriami. Suaugęs Anilas gali
tapti geru gydytoju, o vėliau iš tėvo perimti kaimo
teisėjo pareigas. Lyna turi ištekėti už tėvų parinkto
vyro. Jaunuoliai susitaiko su likimu ir tikisi surasti
laimę. Tačiau jau netrukus jų laukia nesėkmės ir
nusivylimas. Jei jie klausytų savo širdies, gal dar
būtų laimingi, bet kaip elgtis su anksčiau priimtais
sprendimais, tradicijomis…
119. Groff, Lauren (1978–). Moiros ir Furijos :
romanas / skaitovė Ilma Paluckė. – V.: LAB, 2017. –
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1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Baltos lankos, 2016.
Ši 24–erius metus trukusi puikybės ir įniršio
istorija – tai trapi dėlionė santuokos, mintančios
paslaptimis. Lotas ir Matilda. Lotas veda Matildą
ir išgelbėja ją nuo kraupios vaikystės demonų.
Moirose mus gundo įkvepianti Loto ir Matildos
sąjunga. Tačiau posakis „kiekviena istorija turi dvi
puses“ jų santuokai apibūdinti tinka labiau nei bet
kuriai kitai. Furijose stebime giliai paslėpto Matildos
įtūžio istoriją. Susitikę jie gimė iš naujo, susituokę –
atvėrė Pandoros skrynią…
120. Hamilton, Steve (1961–) (Hamiltonas,
Styvas). Spynų meistras : [romanas] / skaitovas
Artūras Sebeika. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 19 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Metodika, 2012.
Maikas nėra eilinis jaunas vyras. Po vaikystėje patirtos traumos likęs nebyliu, jis suvokia turintis
nepaaiškinamų gebėjimų atrakinti bet kokią spyną.
Užrakintą raktu, pakabinamąją ar net didžiulio seifo. Dėl šio talento Maikas netikėtai tampa geidžiamiausiu nusikaltėlių taikiniu, ir yra pastūmėjamas
nusikalsti. Vieną dieną jis pamato galimybę ištrūkti
iš nusikaltėlių pasaulio ir nusprendžia surizikuoti
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viskuo, kad tik grįžtų namo pas vienintelį mylimą
žmogų ir atskleistų paslaptį, kuri jį privertė tylėti
taip ilgai.
121. Hannah, Kristin (1960–). Jonvabalių takas : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš to paties pavad. knygos, išleistos: K.: Jotema, 2017.
Tai pasakojimas apie moterų kartą, kuriai teko
laimė ir nelaimė rinktis. Tai istorija apie pažadus,
paslaptis ir išdavystes. O labiausiai apie vieną
žmogų, kuris iš tiesų pažįsta tave – ir žino, kas gali
tave įskaudinti… ir išgydyti. „Jonvabalių takas“ –
tai istorija, kurios niekada nepamiršite…
122. Harris, Thomas (1940–) (Haris,
Tomas). Hanibalas. Pradžia : romanas / skaitovė Iveta Butkevičiūtė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19
egz . – Įgarsinta iš: K.: Obuolys, 2007.
Hanibalas Lekteris – vienas įspūdingiausių neigiamų personažų pasaulio literatūroje.
Pagaliau rašytojas Thomas Harris nusprendė papasakoti apie šio veikėjo blogio prigimties ištakas.
Berniukas, gimęs ir augęs Lietuvoje, ištvėręs Rytų
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fronto košmarą, atsidūręs vienas apsnigtam krašte, beveik nekalbantis, su grandine ant kaklo – taip
prasideda Hanibalo Lekterio istorija…
123. Heaberlin, Julia. Juodaakės Suzanos :
[romanas] / skaitovė Šarūnė Andriuškevičiūtė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2016.
Julios Heaberlin romanas „Juodaakės Suza
nos“ – šokiruojantis, įtemptas ir originalus psichologinis trileris, praeitį ir dabartį meistriškai supinantis
į sudėtingą pasakojimą apie jauną moterį, kurios
kankinantys prisiminimai liko giliai užkasti gėlių lauke – žudiko valdose, į kurias jis vėl sugrįžo.
124. Hill, Joe (1971–). Širdies formos dėžutė :
romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Obuolys, 2007.
Mirusiųjų paslaptys jį visuomet domino labiau nei gyvųjų pasaulis. Kai Džudas Koinas išgirdo, kad internetu kažkas parduoda vaiduoklį,
jam nekilo nė menkiausios abejonės, ką daryti toliau. Džudas nusprendė įsigyti vaiduoklį… Be to,
jis mano puikiai pažįstąs dvasių pasaulį. Šmėklos
Džudą persekioja jau metų metus: mirę grupės
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draugai, smurtaujantis tėvas, nuo kurio jis pabėgo
dar vaikystėje, merginos, kurias jis paliko…
125. Hoffman, Alice (1952–). Priešybių santuoka : romanas, paremtas Rakelės Pisaro gyvenimu / skaitovė Giedrė Tartėnienė. – V.: LAB, 2017.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
– Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2016.
Alice Hoffman romanas „Priešybių santuoka“ –
tai intriguojanti istorija apie uždraustą meilę tropinėje Šventojo Tomo saloje ir nepaprastą moterį, davusią gyvybę impresionizmo tėvui, dailininkui Kamiliui
Pisaro.
126. Holleman, Emily. Kleopatros šešėliai : romanas / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis,
2016.
Paskutinės Egipto karalienės Kleopatros kelias į valdžią apipintas mitais ir legendomis, kupinas neatsakytų klausimų ir tamsių šešėlių… Kas
nutiko prieš Egipto karalystės žlugimą, ir paslaptingą Kleopatros savižudybę nuodingos gyvatės
nuodais? Istorija apie prabanga tviskančiuose,
bet godžiuose ir valdžios ištroškusiuose rūmuo84

se slypinčias politines ir meilės intrigas atgimsta
Kleopatros šešėlyje likusių seserų – Berenikės ir
Arsinojos – pasakojime.
127. Howey, Hugh (1975–) (Haui, Hju). Pa
maina : romanas : [bestselerio „Šachta“ tęsinys] /
skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2017. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta
iš: V: Alma littera, 2016.
2049–aisiais gyvenimas Žemėje vis dar toks,
kokį jį pažįstame ir mes. Laikas bėga kaip bėgęs.
Bet tik nedidelė grupelė išrinktųjų žino, kad su kiekviena nauja diena žmonijai jo lieka vis mažiau.
Bręsta neatšaukiama katastrofa. Ir saujelė tai žinančių pasaulio galingųjų mėgina jai pasiruošti. Jie nieko nenujaučiančios žmonijos gyvenimą
pamažu pasuka tuo keliu, kuriuo nebebus galima
grįžti atgal. Jis žmones nuves į susinaikinimą, o
tuos, kurie liks gyvi, amžiams įkalins po žeme…
128. Howey, Hugh (1975–) (Haui, Hju).
Šachta : romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Didžiulis miestas iš šimtas keturiasdešimt keturių lygių slūgso giliai žemėje. Su išoriniu pasau85

liu šią milžinišką šachtą sieja tik didžiuliai ekranai,
kuriuose veriasi filmavimo kamerų fiksuojami vaizdai. Kadaise žemės paviršiuje buvo miestai, virė
gyvenimas. Dabar ten – tik nuolaužos ir griuvėsiai.
Ir nė vieno žmogaus – jie visi po žeme, šachtoje.
Uždarame pasaulyje, kuriame viešpatauja griežtos taisyklės, paslaptys, melas ir baimė…
129. King, Laurie R. (1952–) (King, Lori
R.). Merės Rasel nužudymas : [Šerlokas Holmsas
grįžta] : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. –
V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2016.
Merė Rasel – Šerloko Holmso mokinė, vėliau
tapusi jo bendražyge ir… žmona. „Merės Rasel
nužudymas“ ne tik nukelia mus į Šerloko Holmso
epochą, bet ir praveria garsiojo seklio namų duris
ir leidžia žvilgtelėti į juose slypinčias paslaptis…
130. King, Stephen (1947–) (Kingas, Stive
nas). Ponas Mersedesas : [romanas] / skaitovas
Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2017.
Paryčiui viename Amerikos mieste šimtai
darbo ieškančių vyrų ir moterų laukia prasidedant
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darbo vietų mugės. Staiga, praplėšęs rūko maršką, tarsi iš niekur išnyra vienišas vairuotojas, vogtu
mersedesu įlekia į minią, pavažiuoja atbulas, rėžiasi dar sykį ir pražudo daug nekaltų žmonių. Žudikas
pasprunka. Praėjus daugiau nei metams pensininkas detektyvas inspektorius Bilas Hodžesas gauna beprotišką pono Mersedeso laišką, kuriame šis
puikuojasi savo „darbeliais“. Hodžesas, norėdamas užkirsti kelią dar vienam pražūtingam išpuoliui, įsitraukia į tyrimą.
131. King, Stephen (1947–) (Kingas,
Stivenas). [Rinktiniai raštai] . – Vilnius : LAB,
2011–2017.
[T.] 16 : Kristina : romanas / skaitovė Renata
Bernotienė. – V.: LAB, 2017. – 2 garso diskai MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš: Kaišiadorys, 1998.
Kristina nėra ledi, tačiau septyniolikmetis
Arnis įsimyli ją iki ausų ir daro viską, kad ją užvaldytų. Geriausi draugai ja nepasitiki. Vaikino tėvai,
mokytojai netrukus savo kailiu patiria, ką reiškia
stoti jai skersai kelio. Nes Kristina nėra ledi…
132. McLain, Paula (1965–) (Maklain,
Paula). Ledi Afrika : romanas / skaitovė Nijolė
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Lipeikaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2017.
Afrika. Svaigūs britų kolonijinio spindesio laikai. Stulbinamas laukinės Kenijos gamtos grožis
mainosi su Nairobio klubų prabanga, džinas liejasi upeliais, žaibiškai užsimezga ir skandalingai
baigiasi romanai… Šio sūkurio centre – Berilė
Markam, meilės trikampio herojė, kurios laisvės
troškimas negailestingai grumiasi su aistra vyrui ir
aistra skraidyti. Moteris, kuria neįmanoma nesižavėti. Moteris, kurios neįmanoma pamiršti. Moteris,
kuriai pakluso dangus ir Afrika, o ji pati nepakluso
niekam.
133. Miller, Madeline. Achilo giesmė : romanas / skaitovė Gerda Lukoševičiūtė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2013.
„Achilo giesmė” atgaivina klasikinę istoriją
apie aistrą, karą, išdavystę ir visa persmelkiančią
meilę. Antikos herojai autorės lūpomis prabyla kaip
niekad gyvai, poetiškai ir aistringai; didvyriai, dievai ir karaliai pasakoja netikėtą karo dėl valdžios ir
grožio versiją. Istorija apie Trojos karą – amžina,
nes ji – apie kiekvieną iš mūsų.
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134. Moran, Jan (1958–). Vyndariai : kerintis
romanas apie vyną ir paslaptis / skaitovė Violeta
Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis,
2016.
Atkakli ir aistringa Katerina svajoja išnaudoti
savo talentą ir kartu su mama gaminti puikiausią
Kalifornijos vyną, bet tai ne taip paprasta. Kaip tik
tuo metu jauna moteris sužino, kad paveldėjo vynuogyną Toskanoje, garsėjančioje puikiu vynu ir
vyndarystės tradicijomis. Močiutės palikimas yra
netikėčiausia galimybė pradėti gyvenimą iš naujo.
Italijoje Katerina susipažįsta su tėvo šeima ir atranda, kad nepriekaištingoji mama taip pat kruopščiai
slepia savas paslaptis. Seniai nutikusi tragedija kėsinasi į Katerinos gyvenimo laimę…
135. Morgenstern, Erin (1978–) (Morgen
štern, Erin). Naktinis cirkas : [romanas] / skaitovė Inga Vilimė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2012.
Dviems jauniems iliuzionistams, Selijai ir
Markui, cirkas – tik arena, kurioje grumiasi jųdviejų vaizduotė ir galia. Nuo vaikystės tik tokiam gyvenimui, tik tokiai dvikovai juos ruošė paslaptingi
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mokytojai, žaidžiantys neperprantamą, jiems vieniems žinomą žaidimą. Ir Selija su Marku net nenumano, kokią šio žaidimo pabaigą jų mokytojai yra
jiems sugalvoję… Selijos ir Marko dvikova nuožmi.
Ir visgi nutinka tai, ko niekas nelaukė – jaunuoliai
įsimyli vienas kitą. Bet ar jaunuolių meilės pakaks,
kad būtų nutrauktas žiaurus žaidimas, nuo kurio
priklauso ne tik jų pačių, bet ir visų cirke esančių
– ir talentingų akrobatų, ir net cirko savininkų – likimai? Tai romanas apie burtus ir meilę.
136. Morris, Holly (1965–). Nuotykių divos :
klajonės ieškant moterų, kurios keičia pasaulį / skaitovė Šarūnė Andriuškevičiūtė. – V.: LAB, 2017. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Vaga, 2016.
Amerikiečių rašytoja Holly Morris palieka darbą ir išsiruošia į kelionę po pasaulį. Pasakodama
sutiktų moterų istorijas, autorė supažindina su tolimų kraštų kultūromis, kasdieninio gyvenimo tradicijomis. Ji įsitraukia į šernų medžioklę Borneo
džiunglėse, alpinistų žygį į Materhorno kalną, kupranugarių lenktynes Sacharoje… Rašytoja sukūrė odę moterims apie tai, kaip gyvenime nereikia
savęs riboti.
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137. Ozeki, Ruth L. (1956–) (Ozeki, Ruta).
Knyga laiko būčiai : romanas / skaitovė Regina
Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos
lankos, 2016.
Šešiolikmetė Nao, gyvenanti Tokijuje, nu
sprendė, kad jai tėra vienas būdas nusikratyti
kankinančios vienatvės ir bendraklasių patyčių.
Tačiau prieš žengdama galutinį ir neatšaukiamą
žingsnį Nao nori papasakoti savo prosenelės,
budistų vienuolės, išgyvenusios daugiau kaip
šimtą metų, gyvenimą. Šis dienoraštis – vienintelė
Nao paguoda, ir jam lemta pakeisti jos ir aplinkinių
gyvenimus.
138. Picoult, Jodi (1966–) (Pikou, Džoudi).
Kitas gyvenimas : romanas / skaitovė Edita
Matonytė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2010.
Beveik visos sutiktos moterys, kurios skaitė
knygą, prisipažino, kad atpažįsta save šioje istorijoje. „Kitą gyvenimą“ autorė parašė susilaukusi
pirmo kūdikio, kai jautėsi labai sutrikusi. Rašymas
atstojo psichologo konsultacijas, galbūt todėl
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tiek daug motinų taip sujaudina Peidžės ir Nikolo
istorija.
139. Picoult, Jodi (1966–) (Pikou, Džoudi).
Trapumas : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė.
– V.: LAB, 2017. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2010.
Šešiametė Šarlotės ir Šono O’Kyfų dukrelė
Vilou serga reta trapių kaulų liga, dėl kurios per
neilgą savo gyvenimą jau iškentė daugybę kaulų
lūžių. Kai advokatė praneša O’Kyfams apie
galimybę pateikti neteisėto gimimo ieškinį, kuriuo
būtų siekiama pripažinti akušerę ginekologę kalta
dėl to, kad nenustatė Vilou ligos pakankamai
anksti, kai dar įmanomas abortas, šeima ima
byrėti. Šonas nepritaria tokiam ieškiniui ir parašo
skyrybų prašymą; o Amelija, paauglė Vilou sesuo,
kovodama dėl tėvų dėmesio pasiduoda bulimijai ir
ima žaloti save…
140. Ryan, Jennifer. Čilberio moterų choras :
romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2017.
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Tądien Čilberio choras giedojo paskutinį kartą. Tai buvo jo gulbės giesmė. Nebeliko vyrų. Ir
vikaras nusprendė, kad choro nebebus. Idiliška
Čilberio ramybė sutrupėjo. Sūnūs ir vyrai išėjo į
karą. Viskas rodėsi prarasta. Bet ir šiuo tamsiu
metu liko viltis. Moterys ryžosi vėl dainuoti…
141. Roberts, Nora (1950–). Apsėdimas : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2017.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Jotema, 2016.
Naomė Bouz prarado sielos ramybę tą naktį,
kai nusekė paskui savo tėvą į mišką ir atskleidė
siaubingą savo tėvo nusikaltimų mastą, ir iškėlė
į viešumą jo šlykščius darbelius. Naomė niekaip
negali atsikratyti Tomo Deivido Bouzo nuodėmių.
Tapusi sėkminga fotografe Naomė už tūkstančių mylių nuo savo gimtųjų vietų susiranda širdžiai mielą kampelį ir įsigyja didžiulį seną namą.
Mergina trokšta mėgautis vienuma, tačiau atkaklusis Ksanderis Kitonas verčia ją atsiverti. Naomė
jaučia, kad jos sielos šarvai trūkinėja, ir supranta,
jog ryšys, kurį jai siūlo naujasis gyvenimas, yra tai,
ko visada paslapčia troško…
142. Roberts, Nora (1950–). Geismų miestelis : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.:
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LAB, 2017. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 24 egz.
– Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2017.
Tai intriguojantis Noros Roberts romanas
apie mažo miestelio paslaptis, skandalingus meilės nuotykius ir jauną moterį, ieškančią priebėgos,
bet įsipainiojančią į kibius žudiko maniako tinklus.
Perdegusi ir vis dar neatsigavusipo prastai pasibaigusio meilės romano pasaulinio garso smuikininkė Karolina Veiverli atvyksta į savo senelių namus Inosense, Misisipėje, nurimti ir atgauti jėgų.
Tačiau ilsėtis sunkiai sekasi – iš pradžių ją trikdo
Takeris Longstritas, žavingas vietinis lovelasas, o
paskui užgriūva kraupūs įvykiai…
143. Roberts, Nora (1950–). Kraujo burtai : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Trilogijos
„O’Dvajeriai“ 3–ioji knyga. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Jotema, 2015.
„Kraujo burtai“ – trečioji O’Dvajerių trilogijos
knyga apie žemę, kurioje žmogui skirta gyventi,
apie šeimą, kurią reikia branginti, ir žmones, kuriuos lemta pamilti. Mėjo grafystė – gilias tradicijas išlaikęs, legendomis apipintas Airijos kraštas,
kuriame gyvena ir dirba Brana O’Dvajer, savo
„Juodosios Raganos“ krautuvėlėje turistams par94

davinėjanti muilus, losjonus ir žvakes, kuriuos gamina savo pačios magiškų galių turinčiomis rankomis. Stiprią ir pasiaukojančią Braną gyvenime supa
glaudus draugų ir artimųjų ratas, kuriam priklauso
ir jų mylimi gyvūnai – arkliai, sakalai, šunys…
144. Rothfuss, Patrick (1973–) (Rotfusas,
Patrikas). Išminčiaus baimė : karaliaus žudiko
kronikos: antroji diena : [romanas]. – V.: LAB, 2017.
– 2 d.
D. 1 / skaitovas Audrius Čaikauskas. – 2017.
– 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Tyto alba, 2013.
Kvouto istorija – klajonių ir žinių paieškos
istorija, pilna intrigų ir paslapčių, magijos ir muzikos.
„Išminčiaus baimė“ pasakoja, kaip Kvoutas iš
įžūlaus ir nepaprastai protingo berniūkščio virsta
vyru. Ir ne tik. Jis tampa legenda: garsas apie jo
žygdarbius sklinda greičiau už vėją, o Kvoutas
pamažu ima suprasti, kokia sunki gyvųjų didvyrių
dalia.
D. 2 / skaitovas Audrius Čaikauskas. – 2017.
– 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Tyto alba, 2013.
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Kvouto klajonės ir nuotykiai tęsiasi. Išmokęs
Haerte iš ademų paslaptingojo letani kovos meno
ir įgijęs stebuklingą kardą Cezūrą, Kvoutas vėl
leidžiasi į kelionę. Patyręs nusivylimų ir įgijęs
išminties, grįžta į maerio Alverono dvarą, tačiau
neilgam: užsitraukęs nemalonę palieka Severeną.
Ir kelionė baigiasi ten, kur ir prasidėjo: Kvouto vėl
laukia Arkanumas, magijos universitetas. Nes vėjo
vardas vis dar neatskleistas…
145. Rothfuss, Patrick (1973–) (Rotfusas,
Patrikas). Vėjo vardas : romanas / skaitovas
Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2017. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto
alba, 2011.
„Vėjo vardas” – tai keliaujančių aktorių sūnaus
Kvouto istorija. Jo šeimą ir visą trupę ištinka baisi
ir netikėta mirtis. Vienintelis gyvas likęs berniukas
apie kruvinas žmogžudystes žino tik tiek, kad neganda susijusi su labai senu, į užmarštį nugrimzdusiu mitu. Jo tėvai mirė, „…nes dainavo visai
nederamas dainas”. Tačiau kas tie paslaptingieji
čandrianai, žudikai, apie kuriuos draudžiama netgi
dainuoti ir kurių pasirodymą lydi mėlyna liepsna?
Kad galėtų priartėti prie paslapties, Kvoutas pasiryžta viskam…
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146. Şafak, Elif (1971–) (Šafak, Elif). Mečetė
sultono dukteriai : romanas / skaitovė Regina
Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2017.
„Mečetė sultono dukteriai“ – užburiantis pasakojimas apie XVI a. Stambulą, tuometinį civilizacijos centrą, ir iš Indijos su neregėta dovana sultonui atvykusį berniuką. Jis atgabeno Čhotą, retą
baltą dramblį, skirtą rūmų žvėrynui. Taip prasideda neįtikėtina jaunojo Džahano gyvenimo istorija.
Sultono dvare jis sutinka sultono dukterį Mihrimah,
kuri tampa didžiausia jo gyvenimo meile… Šis romanas – tarsi spalvingas, egzotiškas, paslapčių
kupinas rytietiškas kilimas, prisotintas pasakojimo
magijos, senojo Stambulo garsų, vaizdų, kvapų ir,
be abejonės, paslapčių ir meilės.
147. Şafak, Elif (1971–) (Šafak, Elif). Stambulo
pavainikė : romanas / skaitovė Virga Mačienė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto
alba, 2010.
„Stambulo pavainikė“ – romanas apie paslaptis, likimą, jaunystę ir istoriją. Intriguojanti turkiškumo ir kosmopolitizmo dermė, vakarietiškos ir rytie97

tiškos kultūrų konfliktas ir dar daugybė visko, kas
gali nutikti tik Stambule.
148. Sepetys, Ruta (1967–) (Šepetys,
Rūta). Druska jūrai : romanas / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2016.
1945 m. pradžioje puolant sovietų kariuomenei, vokiečių karinės pajėgos traukiasi į Vokietiją.
O kartu su jais nuo smurto bėga gyventojai iš
Rytprūsių ir Baltijos šalių. Baimės ir nevilties kaustomi pabėgėliai skuba į Gotenhafeno ir Pilau uostus, kur laukia evakuacijai parengti laivai. Tačiau
vietos juose užteks ne visiems. Paliktieji pasmerkti neišvengiamai lemčiai. Tačiau ir Baltijos jūroje
tyko pražūtis nuo rusų povandeninio laivo torpedų.
Šioje tragiškoje kelionėje likimas suveda lietuvę
Joaną, lenkę Emiliją, Florianą iš Rytų Prūsijos ir
vokietį jūreivį Alfredą. Karas jų širdyse paliko negyjančius randus, juos nuodija ir giliai slepiamos
skaudžios paslaptys…
149. Shipman, Viola (1965–). Likimo apyrankė : romanas / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
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MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš to paties pavad. knygos, išleistos: V.: Alma littera, 2017.
Romane nepaprastai šviesiai ir jautriai pasakojama apie trijų kartų moterų likimą, jausmus ir
potyrius, lyg karoliukai sukabintus į vieną likimo
apyrankę. Kiekvienas amuletas turi savo istoriją,
o kiekviena istorija mus moko, kad gyvenime kertiniai yra iš pažiūros paprasčiausi dalykai – šeima,
draugai, tikėjimas, džiaugsmas, meilė ir aistra gyventi. O dar ne mažiau svarbu – išgirsti širdies balsą ir rasti savyje drąsos juo pasikliauti.
150. Stein, Garth (1964–). Mano šuniškas
gyvenimas, arba Kaip aš tapau žmogumi : romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2017.
Šunys kartais atrodo protingesni už žmones,
tik tiek, kad jie nekalba. Bet mąsto! Jei kada
nors norėjote išgirsti, ką jie galvoja, jums reikėtų
pasiklausyti, ką apie gyvenimą pasakoja Enzas
– labai senas ir labai išmintingas šuo. Enzas
žino, kad jis ne toks, kaip kiti šunys: jis labiausiai
mėgsta žiūrėti automobilių lenktynes per televiziją
ir filosofuoti. Ir dar: jis įsitikinęs, kad kitame
gyvenime būtinai atgims žmogumi, o kol kas reikia
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tarnauti savo šeimininkui Deniui, lenktynininkui. Jis
šalia tuomet, kai Denis pamilsta Ievą ir susilaukia
dukters, kai šeimą užklumpa liga ir viskas ima
griūti, kai Denis kovoja sunkiausią savo gyvenimo
kovą ir atrodo, kad vilties nebėra. Bet Enzas visada
pasiruošęs lyžtelėti nosį…
151. Sundaresan, Indu. Dvidešimtoji žmona :
romanas / skaitovė Eglė Čekuolytė. – V.: LAB, 2017.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2011.
„Dvidešimtoji žmona“ – ne tik meilės romanas,
bet ir Indijos istorijos bei kultūros kaleidoskopas:
nuo mūšių, nulėmusių valstybės likimą, iki papročių, sukūrusių savitą visuomenę. Indū Sundarešan
praskleidžia imperatoriaus haremą gaubiantį paslapties šydą ir įrodo, kad vyrams priklausantį pasaulį gali valdyti moteris, jeigu ji yra asmenybė.
152. Vérant, Samantha. Septyni laiškai iš Paryžiaus : atsiminimai / skaitovė Šarūnė
Andriuškevičiūtė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Gelmės,
2016.
„Septyni laiškai iš Paryžiaus“ – tai pirmiausia
tikra istorija. Joje nėra išgalvotų veikėjų ar įvykių.
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Viskas tikrai išgyventa, patirta pačios autorės.
Antra, tai meilės istorija, kurios pradžia – prieš du
dešimtmečius įvykusi amerikietės ir prancūzo pažintis vienoje Paryžiaus kavinėje, staiga įsiplieskusi aistra ir toks pat greitas išsiskyrimas. Tai tikra
gyvenimiška istorija, apie kokias paprastai sakoma
„kaip iš knygos“. Ir būtent šiai istorijai buvo lemta
virsti knyga apie viltį, tikėjimą, apie tikrą palaikymą,
tikrą meilę ir stiprybę, kurią ji suteikia…
153. Williams, Beatriz (1972–). Jos laikas :
romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Jausmų klasika : istorinis meilės romanas). – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Svajonių knygos, 2017.
Šis kerintis romanas vaizduoja audringą
dvidešimtojo amžiaus trečiąjį dešimtmetį: slaptą
meilės ryšį ir Niujorko aukštuomenę sudrebinusį
skandalą. Hedonistiniam džiazo amžiui neatpa
žįstamai keičiant Niujorką, spindulingoji ponia
Teresa Maršal iš Penktojo aveniu pranoksta pati
save: pamilsta perpus jaunesnį vyrą, kapitoną
Oktavianą Rofraną – dailų lakūną, Pirmojo pasau
linio karo didvyrį. Oktavianą taip pat pavergia
ši tam tikro amžiaus aukštuomenės dama ir jis
nuoširdžiai nori ją vesti…
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154. Wood, Monica (1953–). Nepaprastas
paprastas gyvenimas : romanas / skaitovė Monika
Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2017. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2017.
Senai damai Onai Vitkus padėti tvarkytis
namuose paskirtas 11–metis berniukas skautas. Berniukas pasiūlo įrašyti Onos prisiminimus.
Moteris po kruopelytę ima narstyti savo iš pirmo
žvilgsnio tokį paprastą gyvenimą. Pati sau Ona
atrodo niekuo neypatinga, bet berniuko akyse – ji
retenybė. Tačiau vieną dieną berniukas neateina.
Į jos namų duris pasibeldžia Kvinas, berniuko tėtis. Netekęs sūnaus jis pasiryžęs užbaigti tai, ką
pradėjo jaunasis skautas. Lankydamasis pas Oną
Kvinas pradeda sūnų matyti visai kitokį, nei manė
esant…
Anglų literatūra
155. Abbott, Rachel (1952–). Nekaltųjų
kaltė : [detektyvinis romanas] / skaitovė Jūratė
Doveikienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2016.
Britų spauda fiksuoja visas sero Hugo Flečerio
gyvenimo akimirkas: tik išrinktiesiems prieinamą
102

išsilavinimą, žiniasklaidos dėmesio nestokojančią
labdaringą veiklą… Grįžusi iš atostogų Italijoje,
Lora Flečer randa vyrą negyvą. Ar ji šokiruota?
Taip. Ar labai išgyvena? Ne. Ypač kai vyresnysis
inspektorius Tomas Daglasas pasidalija įtarimais,
kad Hugas žuvo nuo moters rankos. Lora visada
žinojo nesanti vienintelė moteris Hugo gyvenime.
Ir ne vienintelė turėjo motyvą jį nudėti.
156. Archer, Jeffrey (1940–) (Arčeris,
Džefris). Atsargiai, norai pildosi : [romanas] /
skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2017.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Ciklo
„Kliftonų kronikos“ 4–oji knyga. – Įgarsinta iš: K.:
Jotema, 2015.
Jeffrey Archerio knyga „Atsargiai, norai pildosi“ pradedama pasakojimu apie Hario Kliftono
ir jo žmonos Emos kelionę į ligoninę skubant išsiaiškinti jų sūnaus Sebastijono, patekusio į sunkią
autoavariją, likimą. Bet kuris iš važiavusiųjų žuvo –
Sebastijonas ar geriausias jo bičiulis Brunas?
157. Archer, Jeffrey (1940–) (Arčeris,
Džefris). Galingiau už kalaviją : [romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Ciklo „Kliftonų kronikos“ 5–
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oji knyga. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema,
2016.
Hariui atvykus į Niujorką, jo leidėjas Haroldas
Ginzburgas praneša, jog Kliftonas išrinktas Anglijos
PEN klubo prezidentu; šios pareigos jam atveria galimybę pradėti kolegos rašytojo Anatolijaus
Babakovo, besikankinančio Rusijoje, Sibiro gulage,
išlaisvinimo kampaniją. Babakovo nusikaltimas – jo
parašyta knyga „Dėdė Džo“, atskleidžianti, ką reiškia dirbti su Josifu Stalinu. Haris taip pasiryžęs išlaisvinti Babakovą, kad rizikuoja ir savo gyvenimu…
158. Archer, Jeffrey (1940–) (Arčeris,
Džefris). Mirtina paslaptis : [romanas] / skaitovė
Audronė Ivanauskienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt . – Ciklo „Kliftonų kronikos“ 3–
ioji knyga. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema,
2015.
Londonas, 1945–ieji. Balsavimas Lordų
Rūmuose, kas turėtų paveldėti Baringtonų šeimos turtą, baigėsi lygiosiomis. Lemiamas lordo
kanclerio balsas mes ilgą šešėlį ant Hario Kliftono
ir Džailzo Baringtono gyvenimo. Haris grįžta į
Ameriką reklamuoti naujausio savo romano, o jo
numylėtoji Ema leidžiasi ieškoti mergaitės, rastos
tėvo kabinete tą naktį, kai jis buvo nužudytas. Per
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visuotinius rinkimus Džailzui Baringtonui tenka
ginti savo vietą Bendruomenių Rūmuose; jis
apstulbsta sužinojęs, ką konservatoriai išrenka jo
priešininku. Tačiau galiausiai dėdės likimą nulemia
Sebastijonas Kliftonas, Hario ir Emos sūnus.
159. Archer, Jeffrey (1940–) (Arčeris,
Džefris). Tėvo nuodėmės : [romanas] / skaitovė
Audronė Ivanauskienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Ciklo „Kliftonų kronikos“ 2–
oji knyga. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema,
2014.
Haris Kliftonas yra priverstas susitaikyti su
mintimi, kad jo troškimas vesti Emą Barington niekada neišsipildys, ir bėga nuo savo šeimos praeities – vos kelios dienos prieš Britanijai paskelbiant karą Vokietijai, pradeda dirbti prekybiniame
laive. Tačiau Atlanto vandenyne laivą nuskandina vokiečių torpeda – žūsta beveik visa įgula.
Amerikiečių keleivinis laivas „Kanzaso žvaigždė“
išgelbsti saujelę jūreivių, tarp jų ir Harį su trečiuoju
kapitono padėjėju amerikiečiu Tomu Bradšou. Kai
naktį Bradšou miršta, Haris pasinaudoja proga ir
prisiima jo tapatybę…
160. Archer, Jeffrey (1940–) (Arčeris,
Džefris). Tik laikas parodys : [romanas] / skaitovė
105

Audronė Ivanauskienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Ciklo „Kliftonų kronikos“ 1–
oji knyga. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema,
2014.
Epinė Hario Kliftono istorija prasideda 1920–
aisiais tokiais žodžiais: „Man sakė, kad tėvas žuvo
per karą.“ Haris, Bristolio dokų kroviko sūnus, neprisimena savo tėvo, o gyventi dokuose jį moko
dėdė, kuris tikisi, kad baigęs mokyklą sūnėnas
prie jo prisidės įsidarbindamas laivų statykloje. Bet
dėl netikėto savo talento Haris laimi privilegijuotos
berniukų mokyklos stipendiją, ir jo gyvenimas amžiams pasikeičia…
161. Archer, Jeffrey (1940–) (Arčeris,
Džefris). Vienuoliktas įsakymas : [romanas] / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2017. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš:
K.: Jotema, 2016.
Konoras Ficdžeraldas – karo didvyris, profesionalų profesionalas, mirtinas CŽV ginklas – samdomas žudikas, daug metų tarnavęs savo šaliai,
apdovanotas Garbės ordinu, atsidavęs šeimos vyras. Tačiau, jau besirengdamas pasitraukti į pensiją, susiduria su savo bose Helena Dekster, kurios
karjerai iškilo grėsmė. Vienintelis šansas išlikti – tai
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sunaikinti Ficdžeraldą. Trilerio veiksmas rutuliojasi
nuo Kolumbijos iki pat Australijos. Ficdžeraldas turi
„išgelbėti pasaulį“ ir save, nes CŽV, be Dešimties
Dievo įsakymų, galioja dar vienas – vienuoliktasis:
neįkliūk…
162. Atkinson, Kate (1951–). Griuvėsių
dievas : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. –
V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2017.
„Griuvėsių Dievas“ – ne romano „Gyvenimas
po gyvenimo“ tęsinys, tai, anot
autorės,
greičiau paralelinė knyga. Čia dėmesio centre –
Ursulos brolis Tedas, kurio gyvenimą nulėmė jo
apsisprendimas per Antrąjį pasaulinį karą tapti
pilotu. Romano veiksmas tarsi sukasi ratu – nuo
Tedo vaikystės ir jaunystės iki mirties, o karas yra
tiek knygos, tiek Tedo gyvenimo centre. Tedas, per
karą mėtęs bombas ant daugelio Vokietijos miestų,
visą ilgą likusį gyvenimą stengiasi ištaisyti savo
padarytą žalą ir pasirenka vienintelį jam įmanomą
būdą: pasiryžta būti geras žmonėms…
163. Barnes, Julian (1946–) (Barnsas,
Džulianas). Laiko triukšmas : romanas / skaitovas
Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso dis107

kas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos
lankos, 2017.
1937–ųjų pavasarį vienišas žmogus kasnakt
būdrauja savo namų laiptų aikštelėje. Susikrovęs
daiktus į lagaminėlį, rūkydamas papirosą po papiroso, jis laukia, kol atsivers lifto durys, šmėstelės uniforma ir antrankiai surakins riešus. Stalino
Rusijoje jie visada ateina vidurnaktį, todėl geriau
juos pasitikti prie lifto nei laukti, kol išvilks iš lovos.
Ypač jei suimamasis yra skrupulingasis Dmitrijus
Šostakovičius – vos devyniolikos šlovės sulaukęs
kompozitorius, gyvenantis beprotybės apimtais laikais, kai Stalinas ką tik uždraudė jo sukurtą operą.
Tai pasakojimas apie menininką, pardavusį sielą
partijai, kad galėtų kurti.
164. Chirovici, Eugen Ovidiu (1964–).
Veidrodžių knyga : [romanas] / skaitovas Rokas
Simanavičius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 18 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Vieną dieną Niujorke dirbančio literatūros
agento Piterio Kaco rankose atsiduria rankraščio,
pavadinto „Veidrodžių knyga“, ištrauka. Rankraštyje
autorius Ričardas Flynas dėsto savo prisiminimus
iš studijų laikų, pasakoja apie meilę studentei Lorai
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Beins ir pažintį su garsiu Prinstono universiteto
psichologijos profesoriumi Džozefu Videriu. Vieną
1987 m. gruodžio naktįprofesorius žiauriai nužudomas savo namuose. Nusikaltimą tyrusiems policininkams taip ir nepavyko aptikti žudiko, byla iki
šiol neišaiškinta. Tačiau Ričardas savo rankraštyje
užsimena, kad yra pasirengęs įvardyti tikruosius
nusikaltėlius…
165. Ewan, Chris (1976–) (Juenas, Krisas).
Vagies rašytojo gidas po Amsterdamą : [detektyvinis romanas / skaitovas Rokas Simanavičius. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz.
– Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2016.
Amsterdame plušėdamas prie naujausio romano rašytojas Čarlis Hovardas sulaukia paslaptingo amerikiečio prašymo per vieną vakarą iš
poros būstų pavogti dvi, iš pažiūros, menkavertes
beždžionių statulėles. Hovardas atsisako. Bet galų
gale persigalvoja. Kai amerikietis miršta, o pats
Čarlis trumpam uždaromas į policijos areštinę, vėliau pagrobiamas ir įkalinamas, jis ima suprasti padaręs klaidą, kuri gali labai brangiai kainuoti…
166. Evans, Natalie Meg. Skrybėlaičių
karalienė : [romanas] / skaitovė Jūratė Karazijaitė.
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– V.: LAB, 2017. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Kora Meson dirba Anglijos skrybėlių fabrike.
Jos gyvenime maža džiaugsmo. Netikėtai gavusi
laisvą dieną ir apsilankiusi žirgų lenktynėse Kora
susipažįsta su žaviu vyriškiu Ditrichu fon Elbingu.
Bėgdama nuo sudėtingo gyvenimo namuose, jauna moteris priima nepažįstamojo siūlymą – išvyksta su juo į Paryžių. Nusprendusi žūtbūt tapti paryžiete, susivilioja galimybe kurti skrybėlaites.
167. Gaiman, Neil (1960–) (Geimanas,
Nylas). Niekurniekada : [romanas] / skaitovas
Rokas Simanavičius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Bonus animus, 2017.
Neįtikėtina istorija prasideda, kai Ričardas
Meihju išdrįsta stabtelti prie ant šaligatvio gulinčios
sužeistos merginos. Tą akimirką viskas ir visam
laikui pasikeičia. Paprasta, pilka Ričardo kasdienybė baigiasi ir prasideda kelionė į Londoną kažkur
apačioje – pavojingą pasaulį, į kurį žmonės kartais įkrenta pro tikrovės plyšius… Jį įsuka pasaulis,
apie kurio egzistavimą nė neįtarė, – patamsių subkultūra, klestinti apleistose metro stotyse ir kanalizacijos tuneliuose, miesto požemių visata, daug
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keistesnė ir pavojingesnė už tą, kurią pažinojo iki
šiol…
168. Greene, Graham (1904–1991) (Grynas,
Greihamas). Neišdildoma žymė : [romanas] / skaitovė Gerda Lukoševičiūtė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir.
19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 1968.
Romanas „Neišdildoma žymė“ pasirodė
1961 metais. Jame rašytojas vaizduoja garsaus
bažnyčių architekto Kverio bėgimą iš gyvenimo.
Užsidaręs viename nuošaliame misionierių vadovaujamame Kongo leprozoriume, jis tikisi atsigauti,
bet šlovė pasiveja jį ir Afrikos džiunglėse.
169. Hannah, Sophie (1971–). Žmogžudystės
su monograma : nauja Erkiulio Puaro byla :
[romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgarsinta iš: V.: Sirokas, 2015.
Rašytoja Sophie Hannah toliau kuria Agatos
Kristri sukurto seklio Erkiulio Puaro tiriamas bylas.
Ramius Erkiulio Puaro pietus sutrikdo jauna moteris, pasakiusi, jog netrukus ji turi būti nužudyta.
Moteris išsigandusi, bet prašo Erkiulio Puaro nebausti jos žudiko – esą taip bus įvykdytas teisin111

gumas. Vėliau tą patį vakarą Puaro sužino apie
trijų prabangaus „Blokshemo“ viešbučio svečių
nužudymą. Kiekvienos aukos burnoje buvo rankogalių sąsagos. Kol Puaro stengiasi sujungti keistos dėlionės dalis, žudikas ruošia kambarį ketvirtai
aukai…
170. Harris, Joanne (1964–). Kitokia klasė :
[romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Jotema. 2017.
Trisdešimt metų pradirbęs Šv. Osvaldo pagrindinėje mokykloje Šiaurės Jorkšyre, lotynų kalbos
mokytojas Rojus Streitlis matė visokių mokinių.
Kiekvienoje klasėje būna savų klounų, savų maištininkų ar atstumtųjų… Bet kartkartėmis mokykloje
atsiranda koks vienas kitas berniukas, nesugebantis pritapti prie jos standartų. Keliantis problemų…
171. Hill, Susan (1942–) (Hil, Sjuzana).
Moteris juodais drabužiais : romanas / skaitovė
Dalia Miltinienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Obuolys, 2016.
Didingas ir vienišas Ungurių pelkės dvaras
žvelgia į vėjo nugairintas druskingas pelkes už
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Devynių Gyvybių pylimo. Arturas Kipsas, jaunas
advokato padėjėjas, gauna pavedimą atstovauti
advokatų kontorai keistuolės ponios Drablou laidotuvėse, kuriose susitikęs išsekusią jauną moterį
pamažu ima jausti visa apimantį nerimą, kurį dar
labiau sustiprina vietinių nenoras kalbėti apie moterį juodais drabužiais ir siaubingą jos misiją.
172. Hislop, Victoria (1959–) (Hislop,
Viktorija). Sala : [romanas] / skaitovė Brigyda
Ona Budrikienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2007.
Aleksis Filding, iš Anglijos atvykusi į Kretą,
savo motinos gimtinę, netikėtai atranda Spinalongą
– dabar jau nebegyvenamą salą, tačiau iki šiol išsaugojusią buvusios raupsuotųjų kolonijos pėdsakus. Aleksis čia sutinka ir netolimos praeities liudininkus, menančius ne tik Spinalongos pasmerktųjų
kančias, bet ir su jomis susijusią merginos giminės istoriją, taip rūpestingai slepiamą jos motinos
Sofijos. Kokius jausmus išgyveno Aleksis prosenelė, kai ją, atskirtą nuo dviejų dukterų, į amžinojo
įkalinimo vietą valtele plukdė mylimas vyras…
173. James, Peter (1948–) (Džeimsas,
Piteris). Dar gyva : [detektyvinis romanas] / skai113

tovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2017. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš:
K.: Jotema, 2016.
Kino studijos savininkui Lariui Brukeriui iš Los
Andželo šis kino filmas gali sugrąžinti sėkmę, kuri
jau seniai jį apleido… Roko muzikos superžvaigždei Gajai šis vaidmuo gali pelnyti „Oskaro“ nominaciją… Kino juostą apie garsiausią Braitono ir Hovo
istorijoje meilės dramą, kurios dalyviai – karalius
Jurgis IV ir Marija Ficherbert, Holivudas filmuoja
ten, kur ji iš tikrųjų vyko, ir tai yra geriausia miesto
reklama. Bet Sasekso policijos Kriminalinio skyriaus vyresniajam detektyvui Rojui Greisui visa tai
reiškia tikrų tikriausią jo akyse vykstantį košmarą.
Gają persekioja pamišėlis.
174. Jefferies, Dinah. Arbatos plantatoriaus
žmona : [romanas] / skaitovė Jūratė Karazijaitė. –
V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2016.
Ką tik ištekėjusi už žavingo ir turtingo našlio jaunoji Gvendolina Huper nekantrauja pradėti
naują gyvenimą egzotiškame Ceilone. Ji pasiryžusi būti tobula žmona ir mama. Bet gyvenimas
naujuose namuose, apsuptuose žalių lyg aksomas
arbatkrūmių, ne visai toks, apie kokį ji svajojo te114

kėdama už Lorenso Huperio… Tačiau netrukus
Gvendolina pastoja ir jų namus aplanko džiaugsmo kupinos dienos. Deja, palaimingas sutuoktinių
gyvenimas netrunka ilgai…
175. Jefferies, Dinah (1948–). Šilko pirklio
dukra : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2017.
1952 m. prancūzų valdomas Vietnamas. Iš
mirusios mamos paveldėjusi vietnamietišką išvaizdą, Nikolė visada jautėsi vyresnės sesers,
apdovanotos tobulais prancūziškais bruožais, šešėlyje. Tačiau didžiausią kartėlį ji patiria, kai tėvas
nusprendžia visą šeimos verslą perleisti seseriai
Silvijai, o jai – tik apleistą šilko parduotuvėlę senajame Hanojaus kvartale. Nikolė ryžtasi atgaivinti parduotuvę norėdama įrodyti tėvui, kad gali
sėkmingai dirbti be jo pagalbos. Drąsius planus
palaiko naujas mylimasis Markas, dėl kurio vis
smarkiau plaka Nikolės širdis…
176. Ley, Rosanna (Lei, Rosana). Paslapčių
įlanka : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. –
V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
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Laisvai samdomai žurnalistei Rubei Rėj sunkiai sekasi susitaikyti su netikėta tėvų mirtimi.
Pagaliau pasiryžusi nuvykti į Dorsetą sutvarkyti
namų, kuriuose prabėgo jos vaikystė, tėvų miegamojo spintoje ji aptinka dėžę su keistais daiktais.
Šis radinys iškart įsuka vienas per kitą griūvančių
įvykių ratą – netrukus Rubė sužino apie ilgus metus saugotą paslaptį, kuri apverčia jos gyvenimą
aukštyn kojom. Sutrikusi moteris leidžiasi ieškoti
tiesos…
177. McEwan, Ian (1948–) (Makjuinas,
Janas). Vaiko gerovė : [romanas] / skaitovė Jolita
Vabuolaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2016.
Fiona Mėj yra Aukštojo teismo teisėja, pirmininkaujanti sprendžiant Šeimos bylų skyriaus bylas. Ji nepaprastai protinga, gerbiama ir visiškai
atsidavusi savo profesijai. Tačiau net ir profesinė
sėkmė negali apsaugoti nuo nesantaikos namuose. Fionos vyras Džekas prašo jos pagalvoti apie
atvirą santuoką, o po barnio tiesiog išeina iš namų.
Tai ją sutrikdo. Ji nė pati nesupranta, ko baiminasi
– ar kad neteks Džeko meilės, ar kad praras aplinkinių pagarbą, sulauks jų pasmerkimo ir bus atstumta visuomenės…
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178. Mitchell, David (1969–) (Mičelas,
Deividas). Sleido namas : romanas / skaitovas
Arturas Sebeika. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2016.
„Sleido namas“ – naujausias autoriaus kūrinys. Jį galima vadinti siaubo romanu, vaiduoklių
istorija, baisia pasaka. Kas devyneri metai paskutinį spalio šeštadienį nuošalaus skersgatvio sienoje pasirodo juodos, mažos, geležinės durelės;
jei jūs esate tas, kurio reikia, nustebęs lengvai jas
atversite – ir pateksite į puikų sodą, kuriame stūkso Sleido namas… Kas devyneri metai kraupieji
namo gyventojai prisivilioja tą, kuris jaučiasi vienišas, nesuprastas… Daugiau jų niekas nebemato.
Kas iš tiesų vyksta Sleido name? Tiems, kurie sužino, jau būna per vėlu…
179. Moyes, Jojo (1969–) (Mojes, Džodžo).
Aš prieš tave : [romanas] / skaitovė ir garso operatorė Monika Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2015.
Lu Klark žino, kiek yra žingsnių nuo autobusų
stotelės iki jos namų ir kad jai patinka dirbti miestelio arbatinėje. Tačiau Lu nė nenumano, kad netru117

kus neteks savo mėgstamo darbo ir kad jai atsivers
naujo žinojimo horizontas bei gniaužianti kvapą iki
tol nepatirtų jausmų gelmė. Vilas Treinoras žino,
kad po motociklo avarijos prarado norą gyventi ir
žino, kaip šiai beprasmybei padaryti galą. Tačiau
Vilas nežino, kad netrukus į jo pasaulį įsiverš nuostabioji Lu. Ir nė vienas iš jų nenutuokia, kaip juodu
abu pakeis lemtinga akistata su neįprasta galimybe vienas kitą turėti arba visam laikui prarasti.
180. Moyes, Jojo (1969–) (Mojes, Džodžo).
Nakties muzika : [romanas] / skaitovė Jūratė
Karazijaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2017.
Talentinga smuikininkė Izabelė Delansi savo
palaimingą gyvenimą visada laikė savaime suprantamu. Bet netikėtai automobilio avarijoje žūsta
jos vyras, palikdamas dideles skolas, ir ji su vaikais yra priversta išsikraustyti iš prašmatnių namų
Londone. Į namą, tikrą griuveną, nuošaliam kaime, kurį paveldėjo iš savo keistuolio atsiskyrėlio
giminaičio. Izabelei šis namas suteikia galimybę
atsigauti ir viltį pasirūpinti dviem be tėvo likusiais
vaikais…
181. Moyes, Jojo (1969–) (Mojes, Džodžo).
Nuotakų laivas : [romanas] / skaitovė Nijolė
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Lipeikaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2016.
Antrasis pasaulinis karas pasibaigė ir keturios
australietės ryžtasi leistis į didžiausią savo gyvenimo kelionę. Kartu su dar keliais šimtais moterų jos
šešias savaites plaukia į Angliją, kad vėl būtų kartu su savo vyrais. Palikusios artimuosius ir savą
aplinką, merginos ketina pradėti naują gyvenimą
svetimoje šalyje, nė nenutuokdamos, kaip jas priims naujosios šeimos ir kaip joms seksis gyventi
su vyrais, kurių faktiškai nė nepažįsta…
182. Montefiore, Santa (1970–) (Montefjorė,
Santa). Kregždė ir kolibris : romanas / skaitovė
Monika Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Džordžas Boltonas po karo grįžta į gimtuosius
namus Devono grafystėje. Rita, su didžiule baime
visus tuos metus laukusi mylimojo, tikisi už jo ištekėti, tačiau karo baisumus išgyvenęs lakūnas – jau
ne tas žmogus, kurį ji išlydėjo. Negalėdamas nuraminti sužeistos sielos Džordžas nusprendžia keliauti į Argentiną ir bent metus praleisti savo tetos
ūkyje. Ritos širdis sudaužyta, bet mergina pažada
jo laukti. Ritą jau seniai myli Maksas. Jis daugy119

bę laiko praleidžia su savo mylimąja, bet ji, deja,
jį telaiko draugu, nes jos širdis vis dar priklauso
Džordžui…
183. Montefiore, Santa (1970–) (Montefjorė,
Santa). Meilės ir karo dainos : [romanas] / skaitovė
Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Ciklo „Deverilų šeimos saga“
1–oji knyga. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2017.
„Meilės ir karo dainos“ – pirmoji trilogijos dalis,
pasakojanti apie trijų labai skirtingų, tačiau neišskiriamų moterų likimus, kupinus netikėtų iššūkių, paslapčių, pavojų ir meilės. Airijoje, pasislėpusi tarp
tarsi bangos vilnijančių Vakarų Korko grafystės
kalvų, stūkso šimtametė Deverilų šeimos pilis. Joje
gyvena trys labai skirtingos, tačiau neišskiriamos
merginos: pilies šeimininko duktė, ugninių plaukų
ir būdo Kitė Deveril, lengvabūdė jos pusseserė iš
Londono Selija ir romi pilies virėjos duktė Bridė.
Gimusios tais pačiais 1900 m., merginos kartu
užaugo ir atrodė, kad niekas pasaulyje jų negali
išskirti…
184. Mosby, Steve (1976–). 50/50 žudikas :
[romanas] / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.:
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LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2016.
Tai – intriguojantis trileris apie serijinį žudiką.
Jaunas policijos pareigūnas Markas Nelsonas paskiriamas į legendinio detektyvo Džono Merserio
komandą. Tai puiki karjeros galimybė ir Markas
ketina ja pasinaudoti, nes Merseris – ryškiausia
nuovados legenda, bestselerio, parašyto remiantis
ilgamete darbo policijoje patirtimi, autorius.
185. Pellegrino, Nicky (1964–). Itališkos vedybos : [romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2017.
Londone gyvenantys ir ten savo restoraną
„Mažoji Italija“ įkūrę Martineliai yra tipiška italų šeima – mėgaujasi maistu, ginčijasi ir myli su tokia
pat aistra. Martinelių namuose malonus sujudimas
– jaunesnioji duktė Adolorata ruošiasi vedyboms.
Jos vyresnioji sesuo Pieta, vestuvinių suknelių dizainerė, imasi siūti sesers vestuvinę suknelę. Su
kiekvienu adatos dygsniu ir prisiūtu karoliuku ji pradeda atskleisti šeimos paslaptis, kurios jau seniai
nedavė ramybės. Nujausdama, kad tik išnarpliojusi painią ir mįslingą tėvų praeitį ras savo laimę,
Pieta leidžiasi į atsakymų paieškas.
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186. Pellegrino, Nicky (1964–). Po Italijos padange : [romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2017.
Dvidešimt penkerius metus legendinės dizainerės mados namuose dirbusi Stela atsiduria gyvenimo kryžkelėje, kai nuožmi liga pasiglemžia jos
mokytojos ir bičiulės gyvybę. Stelai ima atrodyti,
kad prarado viską, ko troško – mylimą darbą, laimingą santuoką ir galimybę turėti šeimą. Užvėrusi
mados namų duris ji nežino, ko imtis – bandyti
sugriebti iš rankų slystantį ankstesnį gyvenimą ar
pasukti nauju keliu? Įkalbėta draugės, Stela ryžtasi užregistruoti savo butą namų mainų svetainėje. Iškeitusi namus Londone į vilą mažame Pietų
Italijos miestelyje, sykiu išmaino gyvenimą sostinėje į gyvenimą provincijoje…
187. Rushdie, Salman (1947–) (Rušdis,
Salmanas). Džozefas Antonas : [memuarai] / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2017. – 2
garso diskai MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Baltos lankos, 2013.
1989–ųjų vasario 14–oji, BBC žurnalistė
telefonu paskambinusi Salmanui Rushdie pasakė,
kad Irano dvasinis lyderis ajatola Khomeini pas
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kelbė jam „mirties nuosprendį“. Kuo jis nusikalto?
Parašė romaną „Šėtoniškos eilės“… Taip prasideda
pasakojimas, kaip skandalingojo romano autorių
religiniai fanatikai priverčia pasitraukti į pogrindį.
Jo paprašoma susigalvoti slapyvardį. Salmanas
Rushdie prisimena savo mylimus rašytojus –
Conradą ir Čechovą – ir sugalvoja jų vardų derinį:
Džozefas Antonas. Kaip rašytojas ir jo šeima
gyvena visus tuos metus, kai jam nuolat grasinama
susidoroti? Salmanas Rushdie pirmą kartą atvirai
apie tai prabyla šiuose memuaruose, tai istorija
apie vieną svarbiausių nūdienos mūšių už žodžio
laisvę.
188. Stuart, Keith. Kaladėlių berniukas :
[romanas] / skaitovas Mantautas Bružas. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2016.
Sutuoktinių Alekso ir Džodės šeimą ištinka
dramatiška krizė, kurios pagrindinė priežastis ne
itin sunkia autizmo forma sergantis jų dviejų sūnus
Semas. Aleksas, pavargęs nuo nesibaigiančių rūpesčių šeimoje, palieka ją ir kuriam laikui apsistoja
pas vaikystės laikų bičiulį. Leisdamas viengungio
dienas, apmąstydamas praeitį ir tiktai retsykiais
pasimatydamas su sūnumi, Aleksas su Semu netikėtai įsitraukia į vaikišką kompiuterinį žaidimą
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Minecraft, suteikiantį galimybę bendrai kurti alternatyvią tikrovę. Žaidimas suartina tėvą su sūnumi,
padeda suprasti vienas kitą ir netgi atveria šviesias jų tarpusavio santykių bei tolesnio gyvenimo
perspektyvas.
189. Swan, Karen. Paryžiaus paslaptis : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2017.
„Paryžiaus paslaptis“ – tai pabėgimas į
Paryžių, į meno pasaulį, ten, kur grožis slypi po
laiko dulkėmis, ten, kur meilė ištinka, kad ir kaip
jai priešintumeisi. Paryžius – ne vien tik meilės,
bet ir paslapčių miestas. Paryžius – miestas su
praeitimi, kaip daug ko patyrusi moteris. Kaip butas, kuris ilgus dešimtmečius glūdėjo užmarštyje
– pilnas dulkėmis padengtų neįkainojamų meno
kūrinių, priklausančių turtingai ir įtakingai Vermeilų
šeimai. Bet ar tikrai viskas yra taip, kaip teigia buto
savininkai?
190. Tremayne, S.K. Ledo dvynės : [romanas] /
skaitovė Monika Baranauskaitė–Grajauskienė. –
V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
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Praėjus metams po nelaimingo atsitikimo,
kai žuvo viena iš identiškų dvynių – duktė Lidija, –
Angusas ir Sara Mokroftai persikelia gyventi į mažą
Škotijos salelę, tikėdamiesi sulipdyti į mažas daleles
pažirusį gyvenimą. Tačiau kai likusi gyva jų dukra
Kirstė pareiškia, kad jie suklydo, supainiojo dukterų
tapatybes, ir ji iš tiesų yra Lidija, – jų pasaulis vėl
griūva…
191. Watson, Steven J. (1971–). Antrasis gyvenimas : [romanas] / skaitovė Monika Baranaus
kaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: K.:
Jotema, 2015.
Džulijos gyvenimas yra patogus, gal net niekuo neišsiskiriantis, kol brutali jos sesers mirtis neatveria senų žaizdų. Paguodos suteikia geriausia
sesers draugė Ana, kuri jai atskleidžia sesers internetinio gyvenimo vingrybes, Džulija neabejoja:
tiesa apie mirtį slypi tamsiame, šlykščiame pokalbių svetainių ir virtualaus sekso pasaulyje.
192. Webb, Katherine (1977–) (Veb,
Katerina). Nematomieji : romanas / skaitovė
Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Tyto alba, 2016.
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„Nematomieji“ – romanas apie stiprias aistras, valdžiusias ir tebevaldančias mūsų protus ir
kūnus: geismą, tikėjimą, pavydą, skriaudą, dorybingumą. Apie okultinius įvykius, intrigas ir žmogžudystę, sugriovusią 1911–ųjų kaimo ramybę. Tai
pasakojimas apie praeitį, kurioje atpažįstame savo
pačių jausmus ir troškimus.
193. Webb, Katherine (1977–) (Veb,
Katerina). Primiršta daina : romanas / skaitovė
Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Tyto alba, 2016.
„Primiršta daina“ – pasakojimas apie meną,
meilę, pavydą, buvusias aistras, kurios teberusena po plonu užmaršties pelenų sluoksniu ir laukia
menkiausio preteksto vėl suliepsnoti…
194. Wyld, Evie (1980–). Visi paukščiai
gieda : [romanas] / skaitovė Edita Matonytė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2017.
Džeikė Vait vieniša gyvena sename ūkyje,
Didžiosios Britanijos saloje, kur nuolat pliaupia lietūs ir siaučia vėjai. Tik ji, nesutramdomas jos paly126

dovas Šuo ir banda avių. Ji norėtų, kad taip ir liktų,
bet kažkas naktimis ima draskyti avis… Romanas
„Visi paukščiai gieda“ – gilus ir gyvas jaunos moters pasakojimas apie moterį, bandančią pabėgti
nuo savo praeities…
195. Vincenzi, Penny (1939–). Ne angelas :
romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB,
2017. – 2 garso diskai MP3 fmt. – (Jausmų klasika). – Trilogijos „Laiko pinklės“ 1–oji knyga. – Tir.
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Svajonių knygos, 2016.
Selija visada gauna tai, ko trokšta. Nepaisy
dama tėvų prieštaravimų, ji išteka už mylimo, bet
nekilmingo vyro Oliverio Litono, žinomos Londono
leidyklos paveldėtojo. Užsispyrusi, valinga jauna
moteris neketina tenkintis ramiu šeiminiu gyvenimu
prabangiuose namuose. Nekreipdama dėmesio į
konservatyvaus sutuoktinio protestus ji įsidarbina
jo valdomoje leidykloje ir netrunka užkopti karjeros
laiptais į pačią viršūnę. Selija Liton per gyvenimą
žengia aukštai iškelta galva ir priima sprendimus
negalvodama apie padarinius, kad ir kokie pavojingi jie būtų. Ji graži, protinga ir drąsi – tačiau tikrai
ne angelas.
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Argentiniečių literatūra
196. Axat, Federico (1975–). Kelias iš labirinto : [romanas] / skaitovė Violeta Agejeva. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2016.
Tedas Makėjus turi viską, ko reikia laimingam žmogui. Jis yra turtingas, turi žavingą, mylimą žmoną ir dvi nuostabias dukteris. Tačiau prie
Tedo smilkinio prigludęs pistoletas iškalbingai byloja, kad kažkas šioje idilėje yra negerai. Jis nori
užbaigti savo gyvenimą savižudybe. Tačiau Tedo
Makėjaus planus sujaukia prie jo namo durų pasirodęs nepažįstamas vyras. Jam atkakliai vis skambinant į duris, Tedui kyla noras nepaisyti skambučio ir pagaliau nuspausti gaiduką. Tuo pat metu jis
pastebi ant stalo iki šiol nematytą, bet savo ranka rašytą raštelį: „Atidaryk duris. Tai – paskutinė
išeitis.“
197. Borges, Jorge Luis (1899–1986)
(Borchas, Chorchė Lujis). Smėlio knyga : smulkioji proza / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.:
LAB, 2017. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2008.
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Jorge Luisas Borgesas (1899–1986) – rašytojas, be kurio neįsivaizduojama pasaulio literatūra. Matematiškai tiksliu stiliumi, pribloškiančiu
siužetu, metaforine vaizduote ir nesugriaunama
logika šis originalus mąstytojas sugebėjo praplėsti literatūros išraiškos ribas ir padarė įtaką ne vienai menininkų kartai. Šiame rinkinyje skelbiamos
keturios autoriaus smulkiosios prozos knygos:
„Alefas“, „Broudžio pranešimas“, „Smėlio knyga“ ir
„Šekspyro atmintis“.
198. Borges, Jorge Luis (1899–1986)
(Borchas, Chorchė Lujis). Visuotinė nešlovės istorija : trumpoji proza / skaitovas Albertas
Aužbikavičius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
2017.
Ši knyga tiesiog plyšta nuo piratų, machinatorių ir apsišaukėlių, o žodis nešlovė kurtinamai
griaudėja jos pavadinime. „Visuotinę nešlovės istoriją“ sudaro septynios iš įvairių kultūrinių ir geografinių realijų parinktos istorijos. Taip pat į rinkinį
įtrauktas vienas garsiausių apsakymų „Vyras iš
rožinės kavinės“ ir skyrelis „Ir taip toliau“ – šešios
apybraižos, atskleidžiančios autoriaus literatūrinių
erdvių ribas ir nepaprastos kultūros visumą.
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Australų literatūra
199. Browne, Marshall (Braunas, Maršalas).
Inspektoriaus Anderso medinė koja : [detektyvinis
romanas] / skaitovė Vaida Šilaikienė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Algimantas,
2004.
Romos policijos inspektorius Andersas, prieš
dešimt metų atskleidęs anarchistų grupę, tapo nacionaliniu didvyriu. Tačiau tuomet operacijos metu
jis neteko kojos – ir drąsos. Ir štai jam pavesta atlikti vieną iš paskutinių užduočių prieš išeinant į atsargą – užbaigti teisėjo nužudymo tyrimą viename
šalies pietinių miestų. Ten jis sutinka teisėjo našlę,
kuri pasiūlo jam galimybę paskutiniu narsumo
žygiu patvirtinti savo gerą vardą…
200. Flanagan, Richard (1961–) (Flanaganas,
Richardas). Siauras kelias į tolimąją šiaurę : romanas / skaitovas ir garso Mantautas Bružas. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2017.
„Siauras kelias į tolimąją šiaurę“ – tai pasakojimas apie karo beprasmybę, gyvenimo trapumą,
meilės ilgesį… Remdamasis autentiška archyvine
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medžiaga, autorius poetiškai jautriai ir įžvalgiai pasakoja apie tragiškai pagarsėjusį Siamo–Birmos
geležinkelį, kurį tiesdami dėl nepakeliamų darbo
sąlygų žuvo daugiau kaip 100 000 žmonių. Vienas
iš belaisvių buvo rašytojo tėvas Archie Flanaganas
– jam pavyko likti gyvam ir savo sūnui perduoti neįkainojamą šio skaudaus, bet pamažu į užmarštį
grimztančio istorijos epizodo liudijimą.
201. McCullough, Colleen (1937–2015)
(Makalou, Kolina). Giesmė apie Troją : romanas
/ skaitovas Vytautas Širka. – V.: LAB, 2017. – 2
garso diskai MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Tyto alba, 2013.
„Giesmė apie Troją” – pasakojimas apie
Helenę ir Parį, kurių aistra dvi galingas tautas
nuvedė myriop. Tragiška ir siaubinga žmogiškoji
drama atsiveria mums prieš akis: kaip gyva išlyla kerinčio grožio Helenė, pirmą kartą pasirodanti
knygos puslapiuose kaip aikštinga paauglė, kurios meilė Pariui veda ją link savo vyro karaliaus
Menelajo išdavystės ir galiausiai pražudo Troją.
Galingasis karalius Agamemnonas, ambicinga jo
žmona Klitemnestra ir jauna meilužė Kasandra.
Klastingas ir vyriškas Odisėjas, pasmerktas dvidešimčiai ilgų klajonių metų, narsusis Achilas, persekiojamas išprotėjusios savo motinos šešėlio, ir
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daugybė kitų trojėnų ir achajų vaidina amžiną meilės ir keršto dramą.
202. Roberts, Gregory David (1952–)
(Robertsas, Gregoris Deividas). Kalno šešėlis :
romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB,
2017. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2016.
„Šantaramas“ – neįtikėtini dešimt Robertso
gyvenimo metų Bombėjaus lūšnynuose, mafijos
prieglobstyje. Šios kultinės knygos tęsinys „Kalno
šešėlis“ vėl panardina mus į Lino akimis matomą
Indiją. Linas grįžta į Bombėjų, valdomą naujos
kartos mafijos vadeivų, ir žaidimai su mirtimi dabar
vyksta pagal naujas taisykles. Viskas pasikeitė.
Senieji draugai dingo, naujieji mafijos vadai
įsipainioję į žiaurius konfliktus ir intrigas. O Linui
reikia pelnyti kalnuose gyvenančio išminčiaus
pasitikėjimą, išsaugoti savo gyvybę kasdieninėse
mafijos kovose…
203. Vujicic, Nick (1982–) (Vujičičius,
Nikas). Nesustabdomas : [ko galime pasiekti tikėdami. Tikra istorija] / skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
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Nikas gimė be rankų ir be kojų, bet nepasidavė; fiziniai trūkumai netrukdo jam patirti nuostabių
nuotykių, puoselėti prasmingos, pasitenkinimą teikiančios karjeros ir kurti meilės kupinų santykių.
Nikas įveikė išbandymus ir sunkumus tikėdamas,
kad jis buvo sukurtas unikaliam, konkrečiam tikslui,
o jo gyvenimas turi vertę ir yra dovana žmonijai, be
to, nors Niko gyvenime netrūksta iššūkių, Dievas
niekada jo neapleidžia ir visada veda teisingu keliu. Nikas savo sėkmę aiškina galia, kurią įgyjame
pavertę savo tikėjimą veiksmais.
Austrų literatūra
204. Simmel, Johannes Mario (1924–2009).
Nebūtina kasdien ikrai : romanas / skaitovas Darius
Tarasevičius. – V.: LAB, 2017. – 2 garso diskai MP3
fmt. – (Detektyvas, kulinarija, moterys) (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš to paties pavad. knygos, išleistos: V.: Alma littera, 1996.
Tai romanas apie agentą, dirbantį įvairių šalių
tarnyboms, jo meilės nuotykius ir aistrą kulinarijai,
kurią parodo knygoje pateikiami egzotiškų patiekalų receptai.
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Baltarusių literatūra
205. Aleksijevič, Svetlana (1948–). Cinko
berniukai / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
„Cinko berniukai“ (1989) – knyga apie jaunuolius, patekusius į karo sūkurį svetimoje šalyje,
priverstus kovoti su civiliais jos gyventojais, išduotus savo valstybės. Remdamasi karo dalyvių atsiminimais, pokalbiais su žuvusių ir suluošintų karių motinomis, rašytoja rūsčiai ir įtaigiai pasakoja
apie nežmonišką karo prigimtį ir jo aukų artimųjų skausmą. Knyga apie karą – apie sovietų karą
Afganistane. Apie šį karą žmonės galėjo numanyti tik iš karstų, siunčiamų iš negirdėtos neregėtos
šalies. Tatai jau kitas karas, ir žmogus jame jau
kitoks.
206. Aleksijevič, Svetlana (1948–). Laikas iš
antrų rankų : gyvenimas ant socializmo griuvėsių
/ skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB, 2016. – 2
garso diskai MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Kitos knygos, 2016.
Knygoje „Laikas iš antrų rankų: gyvenimas
ant socializmo griuvėsių“ pateikti monologai už134

rašyti dešimt metų keliaujant po buvusią Sovietų
Sąjungą. Čia prabyla paprasti žmonės, anksčiau
retai turėdavę teisę kalbėti. Tai knyga apie mus.
Apie tai, kad žmogų galima užprogramuoti. Tai pasakojimas apie bauginantį ir kartu tragiškai gražų
pasaulį, iš kančios sukurtą civilizaciją.
Čekų literatūra
207. Kundera, Milan (1929–) (Kundera,
Milanas). Nereikšmingumo šventė : romanas /
skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2017.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Baltos lankos, 2016.
Keturi draugai – Alenas, Ramonas, Šarlis ir
Kalibanas – savo dienas nerūpestingai leidžia
Paryžiaus soduose ir vakarėliuose. Lengvabūdišku
tonu ir nestokodami humoro jie aptaria įvairiausius dalykus: Aleno teoriją apie moters bambą
kaip gundymo galios centrą, Šarlio įsivaizduojamą
pjesę marionečių teatrui, Kalibano iš nuobodulio
pramanytą kalbą, meilužes ir motinas, istoriją ir
filosofiją, sapnus, žmogaus prigimtį ir draugystės
svarbą. Galiausiai ironiškai juokdamasis Ramonas
gyvenimo esme paskelbia nereikšmingumą.
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Čiliečių literatūra
208. Allende, Isabel (1942–) (Aljendė,
Izabelė). Meilužis japonas : romanas / skaitovė
Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2016.
Gimusi Varšuvoje, artėjančio karo išgąsdintų
tėvų išsiųsta į San Fransiską, Alma patenka į turtingą dėdės Aizeko šeimą, kur su savo pusbroliu
Natanieliu gyvena visų mylima ir lepinama. Čia
artimai susidraugauja su japonų Fukudų šeima,
kuri tarnauja Belaskams, ir taip prasideda tragiška jos ir Ičimėjaus Fukudos meilės istorija, trukusi
daugiau nei septyniasdešimt metų, atlaikiusi visas
nelaimes ir likimo negandas, prasidėjusias po Perl
Harboro atakos, kai visi japonų kilmės amerikiečiai, laikyti grėsme JAV, trejiems metams buvo uždaryti internuotųjų asmenų stovyklose…
Estų literatūra
209. Raud, Rein (1961–) (Raudas, Reinas).
Rekonstrukcija : [romanas] / skaitovas Algimantas
Butvilas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Apostrofa, 2017.
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Eną Padriką jau penkerius metus slegia mintis, kad privalo išsiaiškinti tikrąsias dukters mirties
aplinkybes. Sužinojęs savo diagnozę supranta:
daugiau to atidėlioti nebegali. Mėgindamas rekonstruoti įvykius, atvedusius į tragediją, jis lankosi įvairiose Estijos vietose ir net nuvyksta Prancūzijon,
susitinka su daugeliu skirtingų žmonių. Iš jų pasakojimų susidėliojusi istorija daug sudėtingesnė, nei
Enas tikėjosi…
210. Tammsaare, Anton Hansen (1878–
1940) (Tamsarė, Antonas). Tiesa ir teisingumas :
romanas. – V.: LAB, 2017.
D. 2 / skaitovas Algimantas Butvilas. – 2017. –
2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš:
V.: „Krantų“ redakcija, 2017.
Estų valstiečių epu vadinamas 5–tomis romanas atskleidžia plačią XIX a. paskutinio dešimtmečio ir XX a. pirmo dešimtmečio Estijos kaimo ir
miesto gyvenimo panoramą.
Hebrajų literatūra
211. Mishani, Dror. Dingęs be žinios : [detektyvinis romanas] / skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2017.
137

Dror Mišani knygoje „Dingęs be žinios“ – autentiškas Tel Avivo priemiesčių vaizdas ir insprektoriaus Avrahamo minčių gija sukuria įtraukiantį
detektyvą, į kurį įsuka iš pažiūros įprastas tyrimas.
Indijos literatūra
212. Swarup, Vikas (1963–) (Svarupas,
Vikas). Šeši įtariamieji : [romanas] / skaitovas
Mantautas Bružas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.
Aukšto Indijos valdininko sūnus Vikis Rai prieš
septynerius metus restorane Naujajame Delyje
nužudė barmenę. Vien dėl to, kad ši atsisakė jam
patiekti gėrimą. Dabar, savo išteisinimo proga,
Vikis surengia įspūdingą pobūvį ir jo metu dovanų
gauna… kulką. Vienas sumaniausių Indijos žurnalistų Arunas Advanis užsibrėžia tikslą išsiaiškinti,
kas nužudė Vikį. Bet ar galime pasitikėti Advaniu?
O gal jis siekia visai kitų tikslų, nei apsiskelbė?
Ispanų literatūra
213. Dueñas, María (1964–). „Ramybės“ vynuogynas : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė.
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– V.: LAB, 2017. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
„Ramybės“ vynuogynas“ – nuotykių kupinas
meilės romanas, kurio veiksmas rutuliojasi XIX
a. antros pusės Meksikoje, Kuboje ir Ispanijoje.
Autorė sodriais potėpiais vaizduoja tų laikų gyvenimo realijas ir leidžia skaitytojui mėgautis romantiška Havanos, laukine besikuriančios Meksikos
Respublikos bei jaukia nuostabaus „šerio“
eksportuotojų miesto Chereso dvasia.
214. Marías, Javier (1951–). Įsimylėjimai :
romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Pasakotoja ir pagrindinė veikėja Marija Dols
dirba vienoje Madrido leidykloje ir kelerius metus
kiekvieną rytą pusryčiaudama kavinėje stebi nepažįstamą tobulą porą. Bet ateina vasara, pora
dingsta iš jos akiračio, o ji atsitiktinai sužino, kad
vyriškis tapo žiauraus pasikėsinimo auka. Marija
išdrįsta pareikšti užuojautą našlei, netikėtai susipažįsta su jos bičiuliu ir aistringai jį įsimyli.
215. Pérez–Reverte, Arturo (1951–). Pietų
karalienė : [romanas] / skaitovė Birutė Belada
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Tauterytė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Vaga, 2010.
Romano herojė Teresa Mendosa – stipri, išskirtinė asmenybė, savo kelią pradėjusi nuo prekybos gatvėje ir prasimušusi į narkotikų mafijos
viršūnes – pagarbiai vadinama Pietų karaliene. Su
Teresos vaikinu, narkotikų gabentoju, susidoroja
bosai, o ji, kad išsigelbėtų, turi sprukti iš Meksikos.
Likimas nubloškia į Maroką, po to į Ispaniją.
Mafiozo panelė pamažu tampa sumania verslo
partnere. Jai tenka paragauti net kalinio duonos,
priprasti prie aukštuomenės blizgesio ir išmokti
valdyti šį nuožmų verslą.
216. Pérez–Reverte, Arturo (1951–). Vyras,
kuris šoko tango : romanas / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2016.
Vyras, kuris šoko tango“ – tai ne tik talentingai
papasakota dviejų žmonių istorija, bet ir švelniai
nostalgiška odė praėjusiam šimtmečiui ir jį simbolizuojančiam šokiui – persmelktam ne tik dramatiškų išgyvenimų, bet ir už viską stipresnės laisvės ir
aistros gyventi.
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Italų literatūra
217. Baricco, Alessandro (1958–) (Bariko,
Alesandras). Emausas : romanas / skaitovas
Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2010.
„Emausas“ – keistas, neįprastas, savitas jausmų romanas; kaip ir jo herojai, jauni šešiolikos,
septyniolikos metų vaikinai, kurie gyvena savo atskirame pasaulyje ir, užuot trankęsi po barus ir diskotekas, eina giedoti į bažnyčią, savanoriškai slaugyti senelių vargšų ligoninėje, nes jie – „katalikai,
tikintys“, laikosi ypatingų nuostatų, nesuderinamų
su suaugusiųjų taisyklėmis. Tačiau netikėtai į tą
pasaulį įsiveržia uraganas – Andrė, mergina iš kito
pasaulio, kuri primeta jiems kitą gyvenimo būdą,
atveria naują erdvę, kur viešpatauja meilė, seksas,
neapykanta, mirtis…
218. Ferrante, Elena (1943–). Nuostabioji
draugė : [romanas] / skaitovė Ilma Paluckė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Ciklo
„Neapolietiška saga“ 1–oji knyga. – Tir. 26 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
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Geriausios draugės Elena ir Lila gyvena XX a.
vidurio Italijoje, skurdžiame Neapolio priemiesčio
kvartale. Augant ir bręstant joms tenka kovoti dėl
išsilavinimo, padėties visuomenėje ir elementarios
žmogiškos pagarbos. Mergaitės nuolat varžosi ir
konkuruoja, susidraugauja ir vėl nutolsta, bet ta
kova neužgožia stipraus tarpusavio ryšio, ypač palaikančio jas sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis.
219. Tilli, Michela. Kiekvieną dieną kaip
maža mergaitė : romanas / skaitovė Monika
Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2017. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 25 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2016.
Tai knyga apie netikėtą dviejų moterų draugystę ir kelionę per visą kiparisais kvepiančią ir
karščiu alsuojančią Italiją ieškoti to, kas gyvenime
svarbiausia. Tai pasakojimas apie jausmą, gimusį
mažame pietų Italijos miestelyje. Dvi skirtingų kartų moterys leidžiasi į kelionę, kurioje paaiškėja, kad
nors ir kokio būtum amžiaus, niekada nevėlu žengti
svarbų, gyvenimą keičiantį žingsnį. Draugystė taip
pat yra kelionė, gal net pati įspūdingiausia, – tai
būdas išeiti iš savęs ir žengti kito link.
220. Zucca, Silvia (1980–) (Zuka, Silvija).
Astrologijos vadovas sudaužytoms širdims : [ro142

manas] / skaitovė Šarūnė Andriuškevičiūtė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2016.
Alisa netiki horoskopais. Bet kartais juos skaito. Ji ne iš tų, trykštančių optimizmu, ir ne iš tų,
kurioms sektųsi meilėje. Dar prieš keletą mėnesių Alisos pasitikėjimo savimi lygis buvo pasiekęs
kritinę ribą, jos gyvenimą užgriuvo cunamis – nuo
buvusio vaikino mergina laukiasi, o naujas beprotiškai seksualus bendradarbis nuolat užklumpa
gėdingiausiose situacijose…
Japonų literatūra
221. Kawabata, Yasunari (1899–1972) (Kava
bata, Jasunaris). Sniegynų šalis : romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 1994.
Romanas „Sniegynų šalis“ laikomas viena
geriausių Nobelio premijos laureato Y. Kawabatos
knygų. Tai poetiškas ir kartu dramatiškas pasakojimas apie vyro meilę dviems moterims. Rašytojas
subtiliai ir jautriai aprašo žmonių jausmus ir sudėtingus santykius, išryškina prieštaringą žmogaus
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prigimtį: draskomas kūniškų aistrų, jis kartu ilgisi
dvasinio tyrumo.
Kanadiečių literatūra
222. Young, William P. (1955–). Ieva : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB, 2017.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2016.
„Ieva“ – pasakojimas, kuris nė vieno nepaliks
abejingo. Tai pasakojimas apie vyrų ir moterų lygybę pasaulio sukūrimo kontekste, savotiška pirmosios moters, Ievos, reabilitacija, nes prieš Dievą
mes visi unikalūs ir vertingi.
Katalonų literatūra
223. Cabré, Jaume (1947–). Prisipažįstu :
romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.:
LAB, 2017. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 14 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Amžių nugyvenusio ir nepagydomos ligos
paliesto žmogaus prisiminimuose atgimsta ankstyvos vaikystės vaizdiniai. Paslaptinga biblioteka,
rūstaus tėvo kabinetas, rankraščiai, antikvarinių
prekių parduotuvė, senovinės knygos ir neįkai144

nojamas XVIII amžiaus smuikas. Tačiau Adriano
Ardevolio prisiminimai neapsiriboja vien tik pokario Barselona. Jis seka visą savo giminės istoriją ir
žingsnis po žingsnio atranda, kad ji yra paženklinta blogio prisilietimo. Keliaudami kartu su herojumi
per istorines Europos epochas bei laikmečius, sužinome, kad blogis yra įleidęs šaknis į žmogiškąją
prigimtį.
224. Pradas, Núria (1954–). Barselonos svajos : [romanas] / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Istorija, kupina mados paslapčių, neišsipildžiusių vilčių ir svajonių, meilės ir nusivylimų, praradimų ir galimybių pradėti iš naujo.
Kolumbiečių literatūra
225. Vásquez, Juan Gabriel. Taip skamba krintantys : romanas / skaitovas Albertas
Aužbikavičius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga,
2016.
J. G. Vasquezo romano Kolumbija – ne tik
grifų sparnų išraižytos Andų aukštumos, bet ir
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šiandieninės Bogotos urbanistinis peizažas; ne
tik pončais apsitaisę prieškario senjorai, bet ir ištisa narkotikų maro apimta kolumbiečių karta: dešimtmečius vykdomos „didžiosios žmogžudystės“
(politikų, žurnalistų, žmogaus teisių aktyvistų),
krintantys lėktuvai, miestą drebinančios bombos…
Korėjiečių literatūra
226. Han, Kang. Vegetarė : [romanas] / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 18 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Vaga, 2017.
Han Kang romanas „Vegetarė“ – graži, bet
žiauri, baugi, bet kerinti istorija apie maištą ir tabu,
naikinančią aistrą ir erotiką, nesutaikomą skirtingų asmenybės pusių – godžios ir primityvios bei
atsakingos už šeimą ir visuomenę – konfliktą ir
netikėtą, beveik kafkišką, sielos metamorfozę.
Veiksmas vyksta šių dienų Seule, kur pareiginga
žmona Jonghė ir jos vyras gyvena, rodos, labai
įprastą gyvenimą. Tačiau vieną naktį, susapnavusi
kruviną košmarą, Jonghė nusprendžia nebevalgyti
mėsos…
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Lenkų literatūra
227. Kraszewski, Józef Ignacy (1812–1887)
(Kraševskis, Juzefas Ignacas). Paskutinė iš
Slucko kunigaikščių : Zigmanto III laikų kronika :
[istorinis romanas] / skaitovė Rūta Rainienė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Briedis, 2016.
Romano veiksmas vyksta 1599–1600 m.
Vilniuje, kai Lietuvos visuomenėje plito protestantizmas, daugėjo neramumų, kruvinų konfliktų.
Mirus paskutiniam Slucko kunigaikščiui Jurgiui
Olelkaičiui, jo duktė Sofija paveldėjo Slucko
ir Kapyliaus kunigaikštystes. Našlaitę globoja
Chodkevičiai. Radvilų giminė, trokšdama perimti
šias kunigaikštystes, pasiekia, kad dar nepilnametė Sofija būtų pažadėta Jonušui Radvilai. Sofijos
globėjai atsisako išleisti Sofiją už Jonušo. Radvilos
nusprendžia siekti kunigaikštytės ginklu. Abi šalys
pradeda rengtis karui.
228. Myśliwski, Wiesław (1932–) (Myslivs
kis, Vieslavas). Akiratis : romanas / skaitovas
Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2017. – 2 garso diskai
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2017.
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Sena karo laikų nuotrauka. Žvelgiant į ją veriasi praeities akiračiai. Lyg užkopus ant kalno,
kurio papėdėje stovi tavo gimtasis miestelis. Nuo
kalno matyti vaikystė, karas, stalininis pokario absurdas, varganas priemiesčio butas pusrūsyje,
sumani motina, širdininkas tėvas, dvi jaunos elegantiškos kaimynės – miestelio kurtizanės, nepaprastos paprastų žmonių istorijos… Nuo to kalno
matai pats save, koks esi, koks buvai ir galbūt koks
būsi. Akiratis visada vilioja, bet niekada neleidžia
priartėti, ir galima tik miglotai nujausti, kas slepiasi
anapus. Gal tai meilė ir laimė, o gal neganda ir
skausmas?
Lietuvių literatūra
229. Ališanka, Eugenijus (1960–). Empedo_
klio batas : tolimųjų reisų esė / skaitovas Albertas
Aužbikavičius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 16 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2016.
Naujausioje savo esė knygoje „Empedoklio
batas“ E. Ališanka gilinasi į šiandienio žmogaus
situaciją, subtiliai balansuodamas tarp kultūros ir
kasdienybės. Knygos personažas – savotiškas
dvidešimt pirmo amžiaus Odisėjas, kuriam rūpi ne
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kelionės tikslas, bet jos iššūkiai, prasmės, tai, kas
lieka kelionės paraštėse.
230. Aškinytė, Rasa (1973–). Lengviausias :
[romanas] / skaitovė Jolanta Pašutienė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2011.
Blanka gyvena antrame medinio namo aukšte. Į jį patekti galima tik dailiai dažytomis kopėčiomis. Blanka mano, jog tikriausiai dėl to ir nesulaukia svečių – kas gi „sutiks laipioti kopėčiomis“…
Dažniausiai dienas Blanka leidžia Prancūzijoje.
Ne, netikroje… Jei kas prisipažįsta Blanką mylintis,
tai ji mano, jog tik dėl to, kad anas „daugiau išvis
neturi ko pasakyti“. Dažniausiai Blanka užkliūva
už kasdienybės rakandų ar keistų žmonių. Tokių
keistų – lyg tikrų… Ir Blanka pulsuoja kitų gyvenimais – mylimųjų, geriausių draugių, kaimynių…
Tarytum kitų mintyse ji ieškotų savęs. Tarytum tik
kitų žvilgsniuose save atpažintų.
231. Blažytė, Vaida (1985–). Geltona pieva :
romanas / skaitovė Sigita Gilytė. – V.: LAB, 2017.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
– Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2002.
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Romano „Geltona pieva“ pagrindinis veikėjas, septyniolikmetis Tadas, pasakoja apie savo
jaunystę – tėvų, draugų, mylimosios ir normalaus
gyvenimo netekimo istoriją. Nuoseklus chronologinis pasakojimas ir paprastas stilius iškalbingai
kontrastuoja su nepaprastais ir tragiškais romanų
veikėjų išgyvenimais. Mėginimai susikurti namus
ir pradėti gyventi normalų gyvenimą – tik iliuzija.
Tado bei Gretės meilės istorijai neskirta laiminga
pabaiga, tai tik laikinas trumpų palaimos ir kančios
akimirkų kaleidoskopas…
232. Brėdikis, Jurgis (1929–). Ne dievai :
iš medikų gyvenimo. – V.: LAB, 2017. – 2 kn.. –
(Kultūros žurnalo „Santara“ biblioteka)
Kn. 1 / skaitovas Audrius Čaikauskas. – 2017.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Santara, 2016.
Kn. 2 / skaitovas Audrius Čaikauskas. – 2017.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Santara, 2016.
Knygos „Ne Dievai: iš medikų gyvenimo“ pagrindiniai herojai – Antanas, Paulius ir Emilis – dar
besimokydami Kauno „Aušros“ gimnazijoje sutarė
pasirinkti gydytojo profesiją. Karo ir pokario metų
audros juos išskyrė: vieną nubloškė į Sibirą, antrą
– į Vakarus, tačiau visi trys tapo chirurgais ir po
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kelių dešimtmečių vėl susitiko. Knygoje kuriamos
dramatiškos, intriguojančios jų ir gyvenime sutiktų
Žmonių istorijos, aptariami jų tarpusavio santykiai,
medikų etikos, profesionalumo, atsakomybės, medicinos ateities problemos. Nevengiama ir egzistencinių temų: tikėjimo, meilės, likimo, laimės, gyvenimo prasmės.
233. Buivydaitė, Irena (1954–). Tikros ir netikros seserys : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Romano pagrindinė veikėja Dora stebisi:
„Kodėl žmogui niekada negana?“ Ji turi lyg ir viską: ją suprantantį ir mylimą vyrą, gerus vaikus, neblogą darbą ir jaukius namus, santykiai šeimoje
puikūs. Ir vis tiek ją graužia nerimas, noras sužinoti, kodėl ją ir motiną paliko tėvas. Mirus motinai
ji savo gyvenimo istoriją sužino iš jos dienoraščio,
tačiau tas žinojimas atneša skausmą, sugriauna
jaukų ir aiškų jos pasaulį…
234. Cicėnaitė, Akvilina. Tylos istorija : 4
moterys, 4 kartos, 4 likimai : [romanas] / skaitovė
Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma li
ttera, 2017.
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Tai dramatiška keturių kartų moterų gyvenimo, meilės, laukimo ir skausmo kronika, pastanga kalbėti tvyrant nepakeliamai tylai. Moterys yra
dvidešimtojo amžiaus istorijos liudininkės ir kartu
kuria savo asmeninę istoriją. Per visą šimtmetį nusidriekęs pasakojimas atskleidžia, kas iš tikro sieja skirtingus moterų likimus, ką jos slepia net nuo
artimųjų, kodėl jų meilė tampa pažymėta kalte ir
atmiešta krauju, o tyla galiausiai virsta nusikaltimu.
235. Černiauskaitė, Laura Sintija (1976–).
Kambarys jazmino krūme : apsakymas ir apysaka
/ skaitovė Palmira Galkontaitė. – V.: LAB, 2017. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2009.
Turinyje apysaka: Prieblandos seserys
236. Dauguvietytė, Galina (1926–2015).
Dialogai su savimi / [sudaryt. Inga Liutkevičienė]
; skaitovė Kristina Tumosaitė. – V.: LAB, 2017. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2010.
Trečiojoje knygoje Galina Dauguvietytė – ta
pati nesuskaičiuojamų gerbėjų pamilta žavi, sąmojinga, dirbtinio pasipūtimo nepripažįstanti, vidiniu
aristokratizmu traukianti asmenybė. Tačiau ši kny152

ga kitokia: „Manau, daug atviresnė negu pirmosios
dvi. Joje sudėta tai, apie ką anksčiau nepamąsčiau, neįvertinau.“ Pati Galina taip pat jaučiasi pasikeitusi: „Anksčiau mane žavėjo tėvo, o vėliau ir
mano pačios pasiutimas.“ Dabar ji pradeda įvertinti
tai, ką gavo iš motinos – aktorės Nelės Vosyliūtės:
„Dabar suprantu, kokios aukštos moralės buvo ši
žavi ir talentinga moteris. Ji įskiepijo man visa, ką
turiu savyje geriausia. Jos dėka neturiu daugeliui
moterų būdingo ilgo ir pikto liežuvio.“
237. Degėsys, Liutauras (1953–). Tavo rytoj buvo vakar : romanas / skaitovas Albertas
Aužbikavičius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2017.
Žmonės keičia kitų žmonių gyvenimą.
Žmonės, net nepastebėdami kuria kitų žmonių
likimus. Neįmanoma nuspėti, kokių ornamentų gali
nupiešti šių žmonių gyvenimo linijos. Bėgdami nuo
savo likimų, šeši herojai svetima valia apsigyvena
nuošaliame name miesto pakrašty. Ciniškos jų
intonacijos slepia nusivylimą, bet išduoda artimų
sielų ilgesį ir vienatvės baimę. Jie dedasi, kad
jiems neskauda, kad dabar jiems viskas vis vien.
Tačiau juos supančioja praeities klampumas ir
persmelkia jų mintis bei jausmus. Rytojus ateitų,
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jeigu jie sugebėtų peržengti praeitį. Rytoj būtų
rytoj, jei nebūtų ir vėl kaip vakar.
238. Dima, Regimantas (1961–). Gyvenimo
stebėtojo memuarai / skaitovas Audrius Čaikaus
kas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2017.
Autorius sako: „Tai trumpos istorijos apie XX
amžių, apie Aziją, verslą, regbį, šeimos vargus ir
sovietinio Vilniaus keistenybes. Žmonės, paskaitę
šią knygą, reaguoja trejopai – arba juokiasi, arba
kvatoja, arba rodo kumščiu autoriui.“ Mes pridedame: tai – viena vyriškiausių lietuviškų knygų.
Ir viena juokingiausių. Viskas kartu. Viskas vienu
metu. Viskas asmeniška, paties išgyventa ir daugeliu atveju politiškai bei kultūriškai nekorektiška.
Bet toks jau yra Regimantas Dima.
239. Drakšas, Romualdas (1971–). Smo
lensko pulkai : istorinis romanas / skaitovas
Vytautas Širka. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Eugrimas,
2017.
1408 metai. Lengvenis Algirdaitis sulaukia
Lietuvos valdovo Vytauto įsakymo perimti vadovavimą trims elitiniams pėstininkų pulkams ir vykti su
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jais į Smolenską. Taip prasidėjo įvykiai, nulėmę ne
tik pavienių žmonių, bet ir Lietuvos bei Kryžiuočių
ordino likimą.
240. Džavachišvilis, Zurabas (1960–).
Penktadienis, 13–oji : romanas / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Pilna antr.: Penktadienis, tryliktoji. – Įgarsinta iš: Panevėžys: Magilė, 2016.
„Penktadienis, 13–oji“ – tai kuklus, paprastas pasakojimas apie Jos Didenybę Meilę – kilnią,
skaudžią, nemokančią meluoti, nuolat siūlančią vis
naujų išbandymų. Neįmanoma mylėti tik kai kurių
žmogaus kūno dalių, mylim žmogų visą. Taip pat
negalima „dalimis“ mylėti Tėvynės, sirgti už savo
komandą tik tada, kai ji laimi.
241. Eidintas, Alfonsas (1952–). Pūga prie
Mėmelio : atvadavimo saga : [istorinė karinė apybraiža] / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016.
„Pūga prie Memelio“ – tai beletrizuota istorija
apie 1923–iųjų Klaipėdą ir Lietuvą, apie daugiabriaunę Lietuvos įvykdytą politinę ir diplomatinę
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bei karinę operaciją – Klaipėdos sukilimą. Šioje
istorinėje karinėje apybraižoje papasakota savita
visų tų įvykių versija, kuri susiklostė iš istorinės
medžiagos. Tai anų dienų įvykių rekonstrukcija.
Knyga skirta visiems, kuriems rūpi mūsų krašto
praeitis ir garbinga jos istorija.
242. Ever, Lina. Berlyno romanas : romanas /
skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2017. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš to paties pavad. knygos, išleistos: V.: Tyto alba,
2016.
Knygoje pasakojama istorija apie Lietuvoje
žinomą rašytoją, kuri su dukrele ir vyru, gavusiu
darbą tarptautinėje kompanijoje, persikelia gyventi
į Berlyną. Romane daug autentiško Berlyno, aprašyta vokiška auklėjimo sistema, bohemiški vakarėliai, įžvalgiai ir subtiliai vaizduojami žmonių santykiai. Ir kartu tai sprogdinančios meilės istorija,
priverčianti heroję permąstyti daugelį dalykų savo
gyvenime.
243. Flick, Rokas (1936–). Paskutinis traukinys : [romanas] / skaitovė Regina Arbačiauskaitė.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2014.
156

Romano centre – tragiška Toleikių šeimos istorija. Vokietė Marta ir jos vyras lietuvis Vincentas
Toleikis, gyvenantys Kenigsberge, su dviem vaikais ketina įsikurti Kaune, kur Vincentui žadamas
puikus darbas. Tačiau karas šeimą išskiria. Likę be
tėvų jų sūnūs – paauglys Valteris ir šešeriais metais jaunesnis Karolis – mėgina išgyventi. Paskui
broliai pasimeta ir nueina skirtingais keliais: vienas
atsiduria už „geležinės uždangos“, kitas pabėgti
nespėja. Bet kraujo ryšys toks stiprus, kad vienas
brolis nebodamas pavojų leidžiasi ieškoti kito.
244. Flick, Rokas (1936–). Pradingę klajojančiam smėlyje : romanas apie senovės kuršius
/ skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2017. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2016.
Romanas „Pradingę klajojančiam smėlyje“
pasakoja apie XI–XII a. kuršių – drąsių jūrininkų
ir plėšikų, laivų statytojų, amatininkų ir žemdirbių
– gentį. Toji gentis gyveno Baltijos pajūryje, nuo
Nemuno deltos iki Ventos vidurupio, plaukiojo
Baltijos jūra ir siaubė buvusių šio krašto užkariautojų ir šeimininkų danų bei švedų vikingų gyvenamas teritorijas…
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245. Gavelis, Ričardas (1950–2002). Nepra
sidėjusi šventė : [apsakymai] / skaitovas Albertas
Aužbikavičius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Pirmoji knyga) (Garsina savanoriai). –
Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 1976.
246. Germanavičiūtė, Karolina (1993–). Už
stiklo durų : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
12 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
„Už stiklo durų“ – pirmasis autorės romanas,
kurį parašyti įkvėpė ją supantys žmonės. Tai romanas apie mus, moteris: geidžiamas, nuodėmingas, įskaudintas ir įkvepiančias. Laimė, ištikimybė
ir gražūs santuokos metai – kiekvieno siekiamybė,
tačiau likimas knygos herojams yra paruošęs kitokį planą… Romane „Už stiklo durų“ – šeimos
paslaptys, nuoskaudos ir intrigos. Pakilimai ir nuopuoliai, gyvenimai, kurie jungiasi, kertasi, išsiskiria. Jaunų žmonių klaidos, jausmai, pasirinkimai ir
vertybės. Likimo ironija ir netikėta laimė.
247. Gintalas, Dainius (1973–). Adatos : eilėraščiai / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2016.
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Eilėraščių rinkinys „Adatos“ – trečioji D.
Gintalo knyga. Rinkinio pavadinimas, pasak poeto,
yra daugiaprasmis. Pirmiausia jis nusako skausmingas būsenas, buvimą tarsi ant adatų, dirglią,
ekspresionistinę kalbėjimo manierą, į negrabų siuvinį, kai gyvenimą tenka lopyti… Bet drauge adatos, nors duriant ir skausmingos, siejasi ir su gydančia energija, medicina, akupunktūra, taigi, su
sanatorija, gydykla, globa. Todėl kiekviename knygos skyriuje randasi „Mikstūros lašai“ – klasikinės
struktūros ir poetikos haiku.
248. Herlyn, Jolita (1966–). Atsargiai – moteris! : romanas / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
„Atsargiai – moteris!“ – tai tikra istorija paremtas romanas apie moters dvidešimties metų gyvenimo kelią, kuris prasideda nedideliame Lietuvos
miestelyje ir nusidriekia per tokias skirtingas šalis
kaip Graikija, Kolumbija, Vokietija. Likimas Redai
pažeria įvairiausių išbandymų, kurių metu jai reikia
atsakyti į klausimus: kokių aukų gali pareikalauti
meilė, ar susiedamas savo gyvenimą su geru, rūpestingu, bet nemylimu žmogumi, nepasmerki savęs vienatvės tylai, gūdžiai kaip žiemos naktis…
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249. Herlyn, Jolita (1966–). Geismo spąstuose : romanas / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 18 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Aštuoniolikmetė gražuolė Lora netikėtai sužino paslaptį, kurią ilgai nuo jos slėpė tėvas, turtingas Kauno verslininkas. Tai apverčia merginos
gyvenimą aukštyn kojomis. Ji palieka Lietuvą, susipažįsta su olandu Rubenu ir į persikelia gyventi į Amsterdamą. Po kurio laiko Lora pastebi, kad
vyras jos nebegeidžia ir vengia intymių santykių.
Klausimas, kas nutiko Rubenui, Lorai neduoda ramybės ir ji pradeda jį sekti…
250. Jazgevičiūtė, Danutė (1946–). Netikėta
pažintis : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. –
V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 18
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Tai pasakojimas apie tris žmones, emociškai
susijusius tarpusavyje. Apie vyrą ir dvi jo moteris,
vieną iš kurių jis kadaise mylėjo, o kitą myli dabar.
Abi jos galynėjasi su vėžiu, varžosi tarpusavyje ir
bando suvesti sąskaitas su gyvenimu. Vyksta nematomas emocinis karas, ir neaišku, kuris iš trijulės taps nugalėtoju…
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251. Jazukevičiūtė, Dalia (1952–). Jo vardas
Sibiras : romansas / skaitovė Živilė Jankauskaitė.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2013.
„Jo vardas Sibiras“ lyriškai ir nostalgiškai pasakoja apie visą gyvenimą trunkančią mergaitės
meilę suaugusiam vyrui. Naujausiam savo kūriniui pasirinkusi mažojo romano žanrą, autorė jį
praminė romansu – tuo, kuo įprastai vadinamas
lyrikos žanras ar jausmingas dainuojamasis eilėraštis, išreiškiantis trumpalaikes nuotaikas, meilės
išgyvenimus.
252. Jonušienė, Liuda (1956–). Kiekvienas
kelias turi dvi kryptis : du romanai / Tilė Vakarė ;
skaitovė Rūta Rainienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Spauda, 2016.
„Įkaitės“ – psichologinis romanas apie šian
dieninio nenuspėjamo pasaulio aklagatviuose
atsidūrusių žmonių išgyvenimą ir tarpusavio
sugyvenimą. Teroristų įkaitėmis paimtoms pen
kioms Lietuvos ambasados Paryžiuje darbuoto
joms tenka iš naujo kurti savo likimus. Skiriama
skaitytojui, ieškančiam gilesnių šio neramaus
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globalizacijos laiko įžvalgų. „Bimsas“ – romanas
apie savižudį maniaką. Čia ir Anapus jam nutinka
keisčiausių dalykų, kurie leidžia geriau pažinti savo
esybės gelmes, išbandyti meilę ir likimą, suvokti
žmogaus paskirtį šiame pasaulyje. Lakoniška
kūrinio kalba, netikėta kompozicija, nenuspėjamas
siužetas kuria mistine it intriguojančią atmosferą.
253. Katilius, Algimantas (1933–). Tremtinio
užrašai / skaitovė Rasa Bačiulienė. – V.: LAB, 2017.
– 2 garso diskai MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Gimtasis žodis, 2013.
„Tremtinio užrašai“ – tai dvylikamečio berniuko dienoraštis, rašytas Sibire, ir papildytas atsiminimais, užrašytais pabėgus iš tremties į Lietuvą,
besimokant Utenos berniukų gimnazijoje. Kai kurie tremties periodai papasakoti dabar, kad sudarytų nuoseklią istoriją nuo 1941 iki 1947 metų.
254.Kaupas, Julius Viktoras (1920–1964).
Daktaras Kripštukas pragare : ir kitos nemažiau
įdomios pasakos, surašytos slaptose Kauno miesto kronikose / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 18
egz. – Įgarsinta iš: V.: Versus aureus, 2006.
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Ši knyga – bene įdomiausias literatūrinių
pasakų rinkinys lietuvių literatūroje. Pasakų herojai
– patys įvairiausi – velniūkštis Juoduodegis,
neramus žvejas Silvestras, lėlė–karalaitė, juodoji
varlė, burtininkas be vardo, arlekinas, daktaras
Kripštukas ir daugybė kitų. Šioje knygoje vaizdingai
atgyja Kauno panorama, praeitis, netikėčiausios
paslaptys.
255. Kavaliauskas, Tomas (1971–). Origina
las : bohemiškas detektyvas / skaitovas Rokas
Simanavičius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Velnių muziejaus „Kipšo“ kavinėje sutiktas paslaptingas meno kuratorius–restauratorius Karlas
T. Vaineris įsuka menų doktorantą ir jo sužadėtinę
į painią istoriją, susijusią su koliažų meistro Dogu
Bankovo palikimu. Trijulė keliauja į Bulgariją ieškoti
dingusių Bankovo paveikslų. Pasirodo, bulgarų kilmės Dogu Bankovas tarpukario Paryžiuje sukūrė
daugiau paveikslų nei manyta. Įsiplieskia nuožmi
kova tarp Karlo T. Vainerio ir Bulgarijos romų barono Ivano G. Goranovo dėl Bankovo kolekcijos.
256. Kazlauskaitė, Giedrė (1980–). Singer
straum : eilėraščiai / skaitovė Regina Jokubauskaitė.
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– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2016.
Pasitelkusi siuvėjos metodus ji drąsiai daigsto
menišką skiautinį. Poezijos rinkinių „Heterų dainos“
(2008) ir „Meninos“ (2014) autorės trečia poezijos
knyga. Poetė atsiriboja nuo dvasingo giedojimo ir
skambių žodžių, pasikliauja konkrečių patirčių, būsenų bei vaizdų perėjimu į poezijos kalbą ir sukuria
ypatingą tikrumo įspūdį.
257. Kočiubaitis, Vilius (1963–). Afganistano
daktaras : romanas / skaitovas Rokas Simanavičius.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
24 egz. – Įgarsinta: V.: Alma littera, 2017.
Romane autorius atskleidžia afganistaniečių
mentalitetą, jų gyvenimo būdą, moterų tragizmą
šioje žiaurioje visuomenėje bei tamsiąją sužeistos
žmogaus sielos pusę, patekus į neįprastą, dažnai žiaurią, smurto, paniekos, skurdo ir atšiaurios
gamtos perpildytą aplinką. Daugelis situacijų šiame romane yra beviltiškos, kai išeities ieškojimas
tik dar labiau pablogina esamą situaciją…
258. Kornelija. Vienišės dienoraštis : arba nuotykiai, apie kuriuos nepasakojau savo vyrui : [roma164

nas] / skaitovė Monika Baranauskaitė–Grajauskienė.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 18
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Gyvenimas sukasi ratu: vyrai ateina, išeina,
kartais nu jų pabėgi pati. Tiesa, dažniausiai bėga
jie… Jausmams nesuvadovausi, chemijos nesukontroliuosi ir šiaip – meilė akla… Idealūs herojai
gyvena tik cukriniuose meilės romanuose, o realybėje dažnas yra totali netobulybė. Ne išimtis ir
Kornelija, gyvenimo išminties besisemianti mindama vis ant to paties grėblio… Ji ryžosi nenutylėti
jokių paslapčių – iki pat nerealios atomazgos.
259. Kvietkauskas, Mindaugas (1976–).
Uosto fuga : esė / skaitovas Justinas Gapšys. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2016.
Šis esė rinkinys – tai asmeninė kelionė per
XXI amžiaus pradžios kultūros kraštovaizdį. Savojo
miesto gatvėmis ir Europos erdvėmis. Istorijos labirintais ir dabarties kryžkelėmis. Su nelauktais atradimais ir pokalbiais.
260. Liutkevičienė, Inga (1963–). 15 metų su
Galina Dauguvietyte : kas liko nutylėta? / skaitovė
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Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Mažoji
leidykla, 2016.
Per 15 darbo ir draugystės metų pažinusi režisierę iš arti, mačiusi ją įvairiose gyvenimo situacijose, Inga Liutkevičienė pelnytai vadinama Galinos
Dauguvietytės biografe. Autorė atskleidžia kitą
režisierės charakterio pusę, užpildo Dauguviečių
giminės biografijos spragas, atsako į daugelį kitų
klausimų…
261 .Malūkas, Edmundas (1945–). Vytauto
žemė : istorinis romanas / skaitovas Algimantas
Butvilas. – V.: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2017. – 2
garso diskai MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
Panevėžys: Magilė, 2016.
„Vytauto žemė“ – lietuvybe pavergiantis romanas, lygintinas su legendomis apie iškiliausias
mūsų valstybės istorines asmenybes. Žavi senieji
lietuviški žodžiai ir personažų dialogai. Remiantis
gausiais istoriniais šaltiniais nušviečiami pagoniškieji papročiai ir misticizmas, pateikiamos legendos ir senosios lietuvių dainos. Lengvai praplaukia
esminiai XIV a. momentai: religinė krizė, santykiai
su Lenkija ir Lietuvos valstybės kūrimas. Siužeto
centre – įtaigus Vytauto Didžiojo paveikslas.
166

262. Melnikas, Jaroslavas (1959–). Dangaus
valdovai : romanas / skaitovas Algimantas Butvilas.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Ne itin garsus filosofas su šeima apsigyvena
kalnuose, name ant bedugnės krašto. Jis bėga nuo
kasdienybės ir gyvenimo menkystės (dėl to aukoja
svaiginančią karjerą sostinėje). Bet čia, nedideliame miestelyje ir net savo šeimoje, jis susiduria su
ta pačia jausmų menkyste, tomis pačiomis apkalbomis, tuo pačiu žmogišku pavydu ir pykčiu…
263. Misija Sibiras’ 16 : dienoraščiai / aut.
Vaidotas Steponavičius, Airida Narkutė, Justina
Bezaraitė… [et al.] ; skaitovai V. Steponavičius,
I. Mešinytė, A. Narkutė, J. Bezaraitė, K. Tama
šauskaitė, L. Paltanavičius, A. Zmitra, U.
Karaliūnaitė, M. Lukoševičiūtė, K. Sabaitytė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz.
264. Navakas, Kęstutis (1964–). Vyno kopija : romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2016.
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Kęstutis Navakas – žinomas poetas, eseistas, literatūros kritikas, vertėjas. Už savo kūrybą
yra pelnęs daugybę puikių įvertinimų, 2007 m. apdovanotas Nacionaline kultūros ir meno premija.
„Vyno kopija“ – pirmasis rašytojo romanas. Jame
nėra vienos istorijos, tekstas susuktas iš sapnų,
fantazijų, kliedesių ir realybės nuotrupų, o knygos
veikėjais tampa kas tik nori – įvairūs rašytojai, jų
knygų herojai, filosofai, poetai, muzikantai ir t.t.
Veiksmo vieta šokinėja iš Kauno į Romą, tada į
Barseloną ir į kitas pasaulio vietas…
265. Radzevičiūtė, Undinė (1967–). Kraujas
mėlynas : romanas / skaitovė Ilma Paluckė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2017.
Undinės Radzevičiūtės, 2015–ųjų Europos
sąjungos literatūros premijos laureatės, romanas
„Kraujas mėlynas“ pasakoja apie vieną pavojingiausių Europos šeimų šiaurinę šaką, gyvenusią
čia pat, už LDK sienos. Tris varnas sidabriniame
skyde vaizduojančiu herbu pasipuošusios giminės
istorija – lyg prakeiksmas. Pasauly, kuriame racionalus protas per akimirką gali virsti visiška beprotybe, įmanoma viskas…
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266. Rastauskas, Rolandas (1954–). Kitas
pasaulis : esė rinktinė, 1993–2003 / skaitovas
Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2017. – 2
garso diskai MP3 fmt. – Tir. 16 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Apostrofa, 2004. – Įrašyta dviem kalbėjimo
tempais.
Knyga „Kitas pasaulis“ – savotiškas vieno dešimtmečio gyvenimo veidrodis, apžvelgiami patys
įvairiausi kultūros reiškiniai: nuo teatro, literatūros,
kino iki žiniasklaidos ir TV. Visa tai integruojama
arba pateikiama pasaulinės kultūros kontekste.
Esama ir puikių kelionių apybraižų. Bene vertingiausias knygos dalykas – atsigręžiama į sovietmečio intelektualo gyvenimą, išryškinami neoficialieji to meto kultūros aspektai.
267. Rastauskas, Rolandas (1954–). Trečias
tomas : esė ir kiti tekstai / skaitovas Albertas
Aužbikavičius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 16 egz. – Įgarsinta iš: V.: Apostrofa,
2015.
Trečioji Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureato Rolando Rastausko esė rinktinė
„Trečias tomas“ užbaigia trilogiją, pradėtą knygomis
„Kitas pasaulis“ (2005) ir „Privati teritorija“ (2009).
Autorius susitelkia ties asmeninės atminties
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mechanizmų tyrinėjimu: praeitis tampa nelygstamu
turtu, kurį įkainoja ir sykiu provokuoja dabarties
kelionių (ir klajonių) visu savimi priimti signalai.
Pasakojime it filme išnyra keisčiausi personažai,
pamėkliški biografijos palydovai, nesibaigiančio
kasdienybės teatro veikėjai.
268. Rykštaitė, Vaiva. Trisdešimt : romanas /
skaitovė Monika Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2017.
Smetonos laikų Kaunas su lapių kailiais pasipuošusiomis damomis ir nūdienos Londonas – su
barais ir vienišių butais, kuriuose netyla šmaikštūs, dažnai nepadoriai nuoširdūs jaunų moterų pokalbiai. Tarpukario Kaunas mena Silvijos istoriją,
o po mūsų dienų Londoną blaškosi savo trisdešimtojo gimtadienio paniškai bijanti jos proanūkė
Jurga. Vakarais Jurga susitinka su bičiule Brigita,
kalbėdamosi apie artėjantį trisdešimtmetį ir savo
nesutvarkytą gyvenimą jos kas kartą pasižada iš
pagrindų jį keisti. Ir vis nesiima. Kol vieną dieną
jųdviejų kelyje pasipainioja Gulzaras – smulkutis,
miniatiūrinis senukas iš Irano…
269. Sabaliauskaitė, Kristina (1974–).
Silva rerum IV : romanas / skaitovas Rimantas
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Pranckūnas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos
lankos, 2016.
Silva rerum IV tęsia Norvaišų giminės istoriją
ir užbaigia didžiąją Vilniaus sagą. Tai pasakojimas
apie XVIII amžiaus antrąją pusę. Matematikos profesorius jėzuitas Pranciškus Ksaveras iš Milkantų
Norvaiša – ne tik LDK, bet ir pasaulio pilietis, masonas ir filosofas. Nancy, Viena, Krokuva, Varšuva,
Amsterdamas, Paryžius, Londonas – tai jo kelionių
trajektorijos, kuriose jis susipažįsta su pasaulio valdovais, skvarbiausiais mokslo protais, stebi meno
sampratą keičiančius muzikos ir teatro stebuklus,
patiria uždraustą meilę, į Vilnių parveža naujausias
mokslo žinias ir gaivius Apšvietos vėjus.
270. Skaitinių valandėlė : eilėraščiai, pasakojimas apie liaudiškas pavasario šventes, sakmės, mįslės, anekdotai / parengė, skaitovė Janina
Vileikienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 36 egz.
271. Skaitinių valandėlė : eilėraščiai, pasakojimas apie liaudiškas rudens šventes, sakmės,
mįslės, anekdotai / parengė, skaitovė Janina
Vileikienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 22 egz.
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272. Skaitinių valandėlė : juokingos istorijos
ir nerimti patarimai / parengė Joris Kazlauskas;
skaitovas Audrius Čaikauskas – V.: LAB, 2017. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 22 egz.
273. Skaitinių valandėlė : kalba meilė : novelės, eilėraščiai, meilės laiškai / parengė Milda
Lipavičiūtė ; skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 22 egz.
274. Skaitinių valandėlė : pasakos, eilėraščiai apie gėles, paukščių garsai, linksmos melodijos / parengė, skaitovė Janina Vileikienė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 22 egz.
275. Skaitinių valandėlė : trumpi pasakojimai sielai, eilėraščiai, gamtos garsai, linksmos
melodijos / parengė, skaitovė Janina Vileikienė. –
V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 22
egz.
276. Spudas, Vaidotas (1935–1961). Aš mėlyna jauna pušis… : [poeto] Vaidoto Spudo dienoraščiai, laiškai, eilės ir prisiminimai apie jį / sudarė Juozas Baušys ir Julius Jasaitis ; skaitovas
Vytautas Širka. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Andrena,
2015.
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Dvidešimt šešeri gyvenimo metai poetui – tai
labai mažai. Vaidoto Spudo kūryboje ypač skaudžiai jaučiame tą lemtingą slenkstį, už kurio liko
talentingas kūrėjas. Leidinyje pirmą kartą išspausdintas nesutrumpintas ir neredaguotas V. Spudo
dienoraštis (1954–1957), poeto laiškai žmonai
Adai ir bičiuliams bei artimųjų ir draugų laiškai jam.
Dauguma laiškų niekur neskelbti.
277. Šaltenis, Saulius (1945–). Basas ir
laimingas : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
24 egz. – Įgarsinta iš: V. Tyto alba, 2016.
„Basas ir laimingas“ – įtaigiai papasakota
istorija apie arkivyskupo šv. Brunono Bonifaco
Kverfurtiečio paskutinę misiją į tolimas, mažai žinomas lietuvių žemes, apie skirtingų – krikščioniškojo ir baltų pagoniškojo – pasaulių susidūrimą. Apie
vieną kontroversiškiausių mūsų tolimos praeities
epizodų rašytojas kalba itin subtiliai, neteisdamas
ir neteisindamas. Tiesa yra ten, kur tikėjimas, istoriją kuria laikas, o laikas visada esamasis.
278. Šklėrius, Povilas (1987–). Ko negalima
sakyti merginai bare : romanas / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2016.
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„Ko negalima sakyti merginai bare“ – pirmoji Povilo Šklėriaus knyga. Pagrindiniai veikėjai
– Povilas, jo draugai ir merginos. Merginos, su
kuriomis Povilas draugavo, su kuriomis ką tik susipažino ir iš karto jas paliko, merginos iš vaikystės,
iš picerijos, iš gretimo namo, iš sapno. „Ko negalima sakyti merginai bare“ – vyriškas, sarkastiškas
ir atviras pasakojimas apie meilės ir nuoširdumo
paieškas. Merginoms tai – proga pažiūrėti į pasaulį
vaikino akimis, vaikinai apie tai viską žino ir patys.
279. Taunytė, Filomena (1925–2013).
Šventųjų gyvenimas Marijos žemėje : publicistika
ir medicina / skaitovė Dalia Miltinienė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto
alba, 2013.
Autorės teigimu, tai pasakojimas apie šiuolaikinius šventuosius, nusidėjėlių išbalinimą, pagreitintą nuodėmių atleidimą, laisvamanių galimybę
patekti į dangų ir kitus kūną bei sielą niokojančius
ar gydančius reiškinius. Čia rasite naudingų patarimų sveikatai saugoti ir gerinti, kaip be vaistų gydytis depresiją ir vaduotis ar padėti vaduotis kitiems
iš priklausomybių, sužinosite apie gydomąsias
kavos savybes ir neįprastą jos taikymą medicinos
tikslais… Kaip sako gydytoja, pelniusi daugybės
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pacientų dėkingumą už veiksmingą pagalbą, „geriau gyventi su liga, nei mirti nuo jos gydymo“.
280. Toleikytė, Ieva (1989–). Garstyčių namas : apsakymai / skaitovė Jūratė Jadkonytė–
Petraitienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Pirmoji knyga : PK) (Garsina savanoriai).
– Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2009.
Jaunystės bandymai susivokti, gravitavimas
tarp sapno ir realybės, tarp paslapties ir grėsmės.
Jaunuolius traukia pulsuojantis vitališkomis vandens ir saulės energijomis, mistiniu ūku pridengtas
pasaulis, kurį reikia prisijaukinti.
281. Užkalnis, Andrius (1970–). Taip gyventi verta : Lietuva, įžymybės, beprotybės, seksas,
baisybės, laimė : romanas / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 18 egz. – Įgarsinta iš: K.: Obuolys, 2017.
Anglas atsipeikėja Vilniuje. Buvęs gyvenimas,
kurį jis prisimena – dingo, užtat Lietuvoje vyras turi
naują tapatybę, darbą, būstą ir meilę, čia jis gerai
žinomas. Veikėjas netgi moka lietuvių kalbą. Jam
tenka rinktis: bandyti atkurti senąjį gyvenimą pagal prisiminimus ar nerti stačia galva į nepažįsta175

mą Lietuvą, kuri jį gundo ir baugina. Perspėjimas!
Tokia Lietuva, kokią mato pagrindinis knygos herojus, jums gali nepatikti…
282. Vaiseta, Tomas (1984–). Orfėjas, kelionė pirmyn ir atgal : romanas / skaitovas Albertas
Aužbikavičius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2016.
Šis romanas – tai moderni antikinio Orfėjo
mito interpretacija, subtilus psichologinis pasakojimas, kuriame mūsų atpažįstamo dabarties laiko
bei erdvės fragmentai pinasi su XX amžiaus dailės istorijos siužetais, jauno vyro ir vyresnės moters ryšys – su baugia karo nuojauta, nuodėmės
troškimas – su atgaila, tikrovė – su prisiminimais ir
fantazijomis.
283. Večerskienė, Indrė. Geriausias draugas : romanas / skaitovė Eglė Šepetytė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: K.: Obuolys,
2016.
Naujienų portalo žurnalistė Danielė atskleidusi nešvarias įtakingo verslininko aferas, sulaukia
grasinimų ir turi palikti savo butą. Ją laikinai pagy176

venti priima geriausias draugas Vilius. Nors nuo
pat paauglystės vienas kitam puoselėjo šiltus jausmus, nei Vilius, nei Danielė niekada neperžengė
ribos ir vienas kitą laikė tik draugais. Ekstremalios
aplinkybės ir gyvenimas viename bute pamažu
padeda atskleisti užslėptus jausmus. Viskas galėtų virsti pasaka, bet keršto siekiantis verslininkas
suranda Danielę…
284. Vėlyvis, Jonas (1940–2014). O, kad
prašvistų Lietuvos dvasia! : istorinis romanas apie
Joną Basanavičių / skaitovė Regina Jokubauskaitė.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
13 egz. – Įgarsinta iš: V.: BMK leidykla, 2017.
Romane aprašoma J. Basanavičiaus gyvenimo kelio atkarpa nuo 1880 metų, kai išvyko dirbti
į Bulgariją, iki 1913 metų vasaros, kai Amerikoje
rinko aukas Tautos namams statyti. 1917 m. pirmininkavo Lietuvių konferencijai, buvo išrinktas
Lietuvos Tarybos nariu. Jo laikinai pirmininkaujama Lietuvos Taryba 1918 m. vasario 16 d. paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.
285. Viliūnė, Gina (1974–). Imperatoriaus
meilužė : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. –
V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
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Jiedu susitiko 1812–ųjų pavasarį, Rusijos
karo su Prancūzija išvakarėse. Ji – devyniolikmetė
Sofija Tyzenhauzaitė, Rokiškio grafo Ignacijaus
Tyzenhauzo dukra. Jis – Rusijos imperatorius
Aleksandras I, trisdešimt penkerių žaviausias
Europos monarchas. Romanas leidžia iš arti
pažvelgti į XIX a. didikų, aristokratų, valdovų
gyvenimą, supažindina su Vilniaus, Varšuvos,
Paryžiaus dvarų kultūra ir tų laikų kasdienybe.
Tačiau svarbiausia čia – laikui ir atstumui nepavaldi
meilės ir aistros istorija.
286. Vitkevičiūtė, Gabija (1976–). Kalaharis :
kasdienybėje meilė yra žavinga : [trumpos istorijos] /
skaitovė Inga Vilimė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Collegis, 2016.
„Kalaharis“ – tai trumpų istorijų vėrinys.
Autorė keliauja per pasaulį žodžių magijos ir jausmų keliais. Maži įpročiai, smulkios detalės, iš pirmo žvilgsnio nereikšmingi dialogai, privalomosios
buitiškos valandos. Kasdienybė yra tikroji karalienė, nors ir be karūnos. Ją palikime meilei…
287. Zeitler, Valentina (1952–). Laisvės sūnus Tadas Kosciuška : kovotojas už JAV, Lenkijos
ir Lietuvos laisvę : istorinis romanas / skaitovas
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Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Algimantas, 2016.
Lietuvos diplomatės, ambasadorės Valentinos
Zeitler penktasis istorinis romanas. Knyga apie
Tadą Kosciušką grąžins skaitytoją į XVIII a. pabaigą – XIX a. pradžią, kai Rusija su Prūsija ir Austrija
okupavo ir pasidalino jungtinės Lenkijos ir Lietuvos
valstybės (ATR – Abiejų Tautų Respublikos) teritoriją. Patriotai mėgino sustabdyti ATR okupaciją,
1794 m. surengė sukilimą prieš carinę Rusiją. Jam
vadovavo Tadas Kosciuška.
288. Zingeris, Markas (1947–). Aš sėdėjau
Stalinui ant kelių : romanas / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 18 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017.
Lietuvos teatrams skirtų amerikietiškų miuziklų vertėjui Jašai Bliuminui diagnozuojama širdies liga. Prieš guldamasis ant operacinio stalo, jis
mintimis grįžta į savo stulbinančią praeitį. Ir atveria mums ištisą margaspalvę epochą. Vaikystėje
gabus berniukas, laimėjęs Maskvoje skaitovų konkursą, buvo pasodintas Stalinui ant kelių ir atsidūrė milžiniškais tiražais leidžiamų vaikų žurnalų
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viršeliuose, sovietinės tikrovės paženklintoje paauglystėje suliepsnojo meile repatriantei brazilei, o
galiausiai su tūkstantine minia lemtingą naktį stojo
ginti Lietuvos.
Neregių kūryba
289. Žodžio spalvos : neregių ir silpnai
matančiųjų kūrybos almanachas. – V.: LAB, 2003.
Kn. 4 / [sudaryt. Juozas Valentukevičius ir
Joris Kazlauskas] ; skaitovas Audrius Čaikauskas.
– 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. –
Įgarsinta iš: V.: LAB, 2017.
Aklųjų ir silpnaregių literatų kūrybos almanachas leidžiamas kas penkerius metus. Šioje
rinktinėje spausdinami paskutinių penkerių metų
dvidešimt devynių kūrėjų darbai. Pirmoje dalyje publikuojama dvidešimt dviejų autorių poezija,
antroje – septynių prozininkų kūriniai.Aklųjų ir silpnaregių literatų kūrybos almanachas leidžiamas
kas penkerius metus. Šioje rinktinėje spausdinami
paskutinių penkerių metų dvidešimt devynių kūrėjų darbai. Pirmoje dalyje publikuojama dvidešimt
dviejų autorių poezija, antroje – septynių prozininkų kūriniai.
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Serija „Gyvoji poezija“
290. Jonynas, Antanas A. (1953–). Šer
mukšnis. Pylimo gatvė : [eilėraščiai] / sudaryt.
Elena Baliutytė ; skaitovas autorius. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Gyvoji poezija).
– Tir. 19 egz. – Įrašyta iš: V.: Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas, 2017.
Antano A. Jonyno poezijos rinktinėje „Šer
mukšnis. Pylimo gatvė“ chronologinis kūrinių pateikimas leidžia skaitytojui susidaryti poeto kūrybos raidos vaizdą, sutelkia jo dėmesį ir į visumą,
ir į atskirus rinkinius, netiesiogiai siūlo eilėraščius
skaityti istorinio laiko kontekste. Šiandieninės poezijos kontekste Jonyno kūryba įkūnija pačią lyrikos
esmę.
291. Mačernis, Vytautas (1921–1944). Man
patiko tik vandenys gilūs : [kūrybos rinktinė] / sudaryt. Manfredas Žvirgždas ; skaitovas Andrius
Bialobžeskis. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Gyvoji poezija). – Tir. 19 egz. – Įrašyta
iš: V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
2014.
„Aš buvau visada per daug rimtas,/ Man patiko tik vandenys gilūs…“, – atviravo Vytautas
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Mačernis viename iš sonetų. Kiekvienas prisilietimas prie gaivinančios Vakarų kultūros tradicijos
jam virsdavo paskata dvasiniam Renesansui. Nuo
didžiųjų literatūros gelmių, į kurias jis jautėsi paniręs, negalėjo atriboti nei grėsminga tikrovė, nei
ryšių su miesto civilizacija, draugais ir mylimąja
pertrūkis.
292. Martinaitis, Marcelijus (1936–2013).
Sutartinė : eilėraščiai : autoriaus balso įrašas / sudaryt. Akvilė Rėklaitytė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Gyvoji poezija). – Tir. 19 egz. –
Įrašyta iš: V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016.
Rinktinę „Sutartinė“ sudaro eilėraščiai iš
įvairių rinkinių. Ja siekiama pristatyti Marcelijaus
Martinaičio lyrikos branduolį – autentišką jos poetiką, savitą estetinio matymo ir santykio su pasauliu būdą. Rinktinė pavadinta martinaitiškai – vienu
konkrečiu žodžiu–vaizdiniu, kokius pats poetas yra
parinkęs savo ankstesnėms rinktinėms „Vainikas“
(1981), „Sugrįžimas“ (1998). Smagu ir naudinga tai,
kad kartu pateikiama paties M.Martinaičio įskaitytų eilėraščių kompaktinė plokštelė.
293. Nėris, Salomėja (1904–1945). Tolimas
sapnas : [poezijos rinktinė] / sudaryt. Mindaugas
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Kvietkauskas ; skaitovė Jūratė Vilūnaitė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Gyvoji poezija).
– Tir. 19 egz. – V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas, 2016.
Knygos–vizijos „Tolimas sapnas“ yra dviejų
pačios S. Nėries sudarytų, bet taip ir nepasirodžiusių poezijos knygų leidimas. Sudarytojas jas
vadina knygomis–vizijomis. Tai ir yra tolimi sapnai.
M. Kvietkauskas pirmiausia atkreipia dėmesį į poetės drąsą tikėti šiomis kūrybinėmis vizijomis, nors
ir brutaliausiomis aplinkybėmis. Anksčiau tokia
jai būdinga drąsa, pasak sudarytojo, buvo laikoma moterišku naivumu, „šventu“ pamišimu arba
pasipūtimu. 57 eilėraščius įkompaktinę plokštelę
įskaitė aktorė Jūratė Vilūnaitė.
294. Nyka–Niliūnas, Alfonsas (1919–2015).
Skausmo gramatika : [poezijos rinktinė] / sudaryt. Manfredas Žvirgždas ; skaitovas Rolandas
Rastauskas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Gyvoji poezija). – Tir. 19 egz. – V.: Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas, 2017.
Naujausioje rinktinėje „Skausmo gramatika“
nesiekiama aprėpti visos Alfonso Nykos–Niliūno
poetinių tekstų visumos, į ją pateko eilėraščiai,
kondensuotu būdu atskleidžiantys būdingiausius
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kūrybinės evoliucijos etapus. Pirmą kartą į poeto kūrybos kanoną įtraukiami tekstai iš atskiromis
knygomis publikuotų dienoraščių. Svarbi šios knygos dalis – kompaktinė plokštelė: Nykos–Niliūno
eilėraščius skaito šiuolaikinis rašytojas Rolandas
Rastauskas, perinterpretuodamas egzistencialistinės poezijos klasiką, liudydamas, kad Eldorado
durys tebėra atvertos visiems, klaidžiojantiems poeto pastatytame „rūsčiam nesugrįžimo labirinte“.
295. Poezija Žemaičių ir Lietuvos : XIX
amžiaus I pusės poezija / sudaryt. Brigita
Speičytė ; skaitovai Algirdas Latėnas, Vytautas
Rumšas, Skirmantas Valentas. – V.: LAB, 2017.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Gyvoji poezija). –
Tir. 19 egz. – Įrašyta iš: V.: Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas, 2016.
„Ikiaušrinė“ lietuvių poezija iš laiko perspektyvos regisi tarsi savaimingai susiformavęs kultūrinis
kraštovaizdis, susiklostęs iš skirtingų kūrybinių iniciatyvų, kalbinių dialektų, nevienalyčio regioninio
substrato – tarsi nedidelių upelių ar sraunesnių
upių, ir susitinkančių, ir prasilenkiančių, tinklas. Šį
poezijos „margumyną“, kurio dar nejungia viena
bendrinė kalba, sieja pats neblėstantis poetinės
kūrybos poreikis, – nuolat, bet vis kitaip atsinaujinantis ir besitęsiantis žmogaus ir jo pasaulio dialo184

gas. Tokio universalaus dialogo buvimas, poreikis
jį tęsti sava kalba, su sava asmenine ir kultūrine
patirtimi yra turbūt svarbiausia šio laikotarpio lietuvių literatūros realija.
296. Vaičiūnaitė, Judita (1937–2001). Po
ūkanotu atminties dangumi : [eilėraščiai] / sudaryt. Donata Mitaitė ; skaitovė Jūratė Vilūnaitė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Gyvoji
poezija). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas, 2017.
Tiek renesansinis pačios Juditos Vaičiūnaitės
(1937–2001) paveikslas, tiek jos poezija, anot
Marcelijaus Martinaičio, yra tapę Vilniaus kultūrinės istorijos dalimi. Be jokios abejonės, ne tik
Vilniaus: Vaičiūnaitės eilėraščiai – XX a. lietuvių
poezijos klasika. Ji yra išleidusi 16 poezijos rinkinių, šioje knygoje „Po ūkanotu atminties dangum“
eilėraščiai spausdinami iš poetės I ir II „Raštų“
tomo.
Norvegų literatūra
297. Horst, Jørn Lier (1970–). Medžiokliniai
šunys : detektyvas / skaitovas Virgilijus Kubilius. –
V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: Vilnius: Baltos lankos, 2016.
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Vyrausiojo inspektoriaus Viljamo Vistingo
karjera prasidėjo tiriant sudėtingą dvidešimtmetės
Sesilijos Lindės pagrobimo bylą. Pasibaigęs tragiška jaunos merginos mirtimi, tyrimas Norvegijoje
sulaukė didžiulio žiniasklaidos ir visuomenės dėmesio. Šiandien Viljamas Vistingas – itin gerbiamas detektyvas. Tačiau, į dienos šviesą iškilus
naujai informacijai, Vistingas apkaltinamas pasodinęs į kalėjimą nekaltą žmogų. Jis nušalinimas nuo
pareigų, o žurnalistai it medžiokliniai šunys, užuodę naują grobį, vėl sutelkia dėmesį į skandalingus
bylos faktus…
298. Horst, Jørn Lier (1970–). Uždaryta žiemai : kriminalinis romanas / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos,
2017.
Jūros pakrante nusidriekęs tirštas rūkas apgaubia ištuštėjusius vasaros namelius ir atneša
rudenį. Uvė Bakerudas sezoną visada užbaigia
paskutines atostogų dienas praleisdamas šeimos
vasarnamyje. Jam patinka tyla ir ramybė, kurios
niekada ten neranda vasarą. Tačiau savaitgalio
planus sugriauna išlaužtos vasarnamio durys ir
pavogti brangiausi šeimos daiktai. Tikrindamas, ar
kaimynų namelių neištiko toks pat likimas, viena186

me jų Uvė randa kraujo klane gulintį kūną su kauke ant veido.
299. Nesbø, Jo (1960–) (Nesbio, Ju). Sūnus
: [romanas] / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Kriminalinis
romanas). – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos
lankos, 2016.
Moderniame Oslo kalėjime dešimtmetį kalintis Sonis – idealus kalinys. Ramaus būdo vaikinas
seniai tapo kitų nuteistųjų išpažinčių klausytoju, o
korumpuota kalėjimo valdžia naudojasi juo svetimiems nusikaltimams nuslėpti. Tačiau netikėta kalinio išpažintis supurto primigusią Sonio sąmonę
– taip seniai slėpta tiesa apie tėvo mirtį paskatina
jį suregzti ir įvykdyti genialų pabėgimo iš kalėjimo
planą. Šį kartą Sonis diktuos žaidimo taisykles…
Paragvajiečių literatūra
300. Marcos, Juan Manuel (1950–). Gunterio
žiema : [romanas] / skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2016.
Romano siužeto ašis – kelionė: Pasaulio banko pareigūnas, vokiečių kilmės paragvajietis su
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žmona Elisa atvyksta į vieną iš Pietų Amerikos šalių – į patį terorizmo sūkurį. Pasakojimo veiksmas
vystosi karo dėl Malvinų salų metu: Gunteris atskuba gelbėti savo seserėčios Soledados, jaunos
poetės, kuri suimta ir kankinama, nes… rašo eilėraščius. Čia vaizduojami ir realūs, ir įsivaizduojami
dalykai, – Asunsijone, Korientese, Buenos Airėse,
Meksikoje, Pitsburge, Niujorke, Oklahomoje,
Madride, Paryžiuje ir Bukarešte.
Pietų Afrikos Respublikos
literatūra
301. Coetzee, John Maxwell (1940–) (Kutsė,
Džonas Maksvelas). Jėzaus vaikystė : [romanas]
/ skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2017.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Sofoklis, 2014.
Tai – ne biblijinė istorija. Naujausia, garsaus
Nobelio premija apdovanoto, rašytojo knyga pasakoja apie vyrą, vardu Simonas, ir berniuką, vardu
Dovydas. Jie susipažįsta laive, kai bėga iš savo tėvynės dėl aiškiai neįvardytų priežasčių. Berniukas
turi raštelį, kuriame parašyta apie jo tėvus, bet virvutė nutrūksta ir raštelis pasimeta. Simonas apsiima padėti Dovydui susirasti mamą.
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Prancūzų literatūra
302. Bataille, Georges (1897–1962). Dan
gaus žydrynė : [romanas] / skaitovė Monika
Gimbutaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Kitos knygos, 2007.
1935 m. parašytas romanas „Dangaus žydrynė“, pasak autoriaus, atsirado iš jį patį niokojusios kančios sukeltų „siaubingų iškrypimų“: nepasotinamo poreikio ištvirkauti ir girtauti, bandymo
prisijaukinti fobijas, haliucinacijas ir košmarus,
bjaurasties ir susinaikinimo traukos. Pagrindinis
veikėjas blaškosi po XX a. ketvirtojo dešimtmečio
Europą: prabangius Londono ir Vienos viešbučius,
Paryžiaus barus, pilietinio karo apimtą Barseloną
ir Frankfurtą, kuriame būgnus jau muša juodašvarkiai, baltaplaukiai nacių vaikai…
303. Daoud, Kamel (1970–). Merso. Naujas
tyrimas : romanas / skaitovas Augustinas Buizina.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017.
Šį kūrinį galima vadinti originaliu atsaku ir
drauge rimtu iššūkiu, mestu prancūzų filosofo, ra189

šytojo, Nobelio premijos laureato Alberto Camus
romanui „Svetimas“. Knygos pasakotojas – arabo,
kurį nužudė garsiojo egzistencialisto pasakojimo
herojus Merso, brolis, alžyrietis Harunas. Po šio
nužudymo praėjo 70 metų. Nusprendęs papasakoti savo šeimos istoriją, Harunas dovanoja broliui
balsą ir vardą – Musa. Harunas jaučia kartėlį, kad
A.Camus jo brolį pavadino tiesiog arabu, tarsi tuo
viskas būtų pasakyta, tartum tai būtų išankstinio
pasmerkimo ženklas…
304. Duras, Marguerite (1914–1996)
(Diuras, Margerita). Moderato cantabile : romanas / skaitovė Rasa Alenskaitė. – V.: LAB, 2017.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
– Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2006.
Ana gyvena turtingoje viloje bulvaro gale,
prie jūros. Po jos langu sode vėjuotomis naktimis
gedulingai kvepia magnolijos. Per pobūvius ji
mėgsta prie juodos suknelės gilia iškirpte prisisegti
magnolijos žiedą. Sykį uosto krantinėje, jos vaikui
skambinant Diabelio sonatiną, pasigirsta šūvis.
Kavinėje kažkoks vyras nušauna savo mylimąją.
Aną sukrečia vaizdas, kad net mirusi moteris
šypsosi iš džiaugsmo. Ji kasdien pradeda lankytis
toje kavinėje, geria vyną, susipažįsta su vienu
vyriškiu. Istorija lyg ir kartojasi…
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305. Houellebecq, Michel (1956–). Platforma
: romanas / skaitovas Justinas Gapšys. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2004.
Pagrindinė romano tema – sekso turizmas.
Veiksmas vyksta Paryžiuje, Kuboje, Tailande…
Tačiau autorius gilinasi į tai, „apie ką niekas nenori girdėti“, į tai, kas slypi anapus spalvingų turistinių katalogų, masažo salonų, svingerių klubų.
Rašytojas konstatuoja mūsų epochos priešiškumą
meilei, jos nuvertinimą iki beasmenių santykių; jo
žmones kamuoja neviltis, vienatvė ir nepasotinamas meilės ilgesys, nes meilės idealas neišnyko:
„nepavaldi laikui, meilė negali nei sumenkti, nei
išnykti“.
306. Legardinier, Gilles (1965–). Žiuli
pameta galvą : [romanas] / skaitovė Monika
Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2017. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2015.
Žavioji Žiuli Turnel savo gyvenime yra
prikrėtusi daug kvailysčių. Atsikėlus naujam
kaimynui Žiuli norėdama patraukti jo dėmesį elgsis
išties beprotiškai. Skatinama lakios vaizduotės ir
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meilės troškimo mergina iš atskirų detalių bando
atkurti kaimyno gyvenimą. Tai linksmas romanas
apie du vienišus žmones, draugystę ir meilę.
307. Mourlevat, Jean–Claude (1952–)
(Murleva, Žanas–Klodas). Neatplėštas laiškas :
romanas / skaitovė Giedrė Tartėnienė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2016.
Rašytojui Pjerui Marijai Soto paslaptinga skaitytoja Adelina Parmelan atsiunčia siuntinį. Tačiau
žinomas rašytojas nesiruošia atplėšti voko, nes
mano, kad tai dar vienas neįdomus rankraštis. Po
pirmų apsikeitimų elektroniniais laiškais tarp dviejų sužvarbusių sielų užsimezga netikėta bičiulystė.
Tačiau vokas vis dar neatplėštas ir tvyro pavojus
– kai paaiškės siuntinio turinys ir paslaptys, ar dėl
to nenutrūks dviejų nepažįstamųjų bendravimas…
308. Musso, Guillaume (1974–) (Miuso,
Gijomas). Mergina iš Bruklino : romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Baltos lankos, 2016.
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Refaelis atsimeną tą akimirką, lyg tai būtų
vykę vakar. Jiedu su sužadėtine Ana žvelgė į raibuliuojantį jūros horizontą, pūtė lengvas vasaros
brizas. Ana buvo jo gyvenimo meilė. Refaelis buvo
tvirtai įsitikinęs, kad mylėtų savo būsimą žmoną
nepaisant nieko, kol Ana, pasiraususi savo rankinėje ir padavusi jam nuotrauką, tarė žodžius:
„Tai padariau aš“. Apstulbęs jis žvelgė į siaubingą
Anos paslaptį tylėdamas, po to atsistojo ir netaręs
nei žodžio išėjo. Kai grįžo, Ana buvo dingusi. Nuo
tos siaubingos dienos Rafaelis nepaliauja ieškojęs
mylimos moters…
309. Sardou, Romain (1974–). Panelė
Fransina : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. –
V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Prasidėjus Prancūzijos okupacijai, per Antrąjį
pasaulinį karą, Paryžių užplūdę vokiečiai tampa tik
raisiais miesto šeimininkais. Okupantai mėgaujasi
visais gyvenimo malonumais, nevengdami užsukti ir į sostinės viešnamius. Prestižiniame „Sfinkso“
viešnamyje įsidarbina paslaptinga jauna gražuolė. Dėl savo patrauklumo ir išskirtinio charakterio
naujokė iškart tampa tikra sensacija, tačiau į savo
guolį įsileidžia tik vermachto grietinėlės atstovus.
Kokią paslaptį slepia ši išdidi ir ciniška gražuolė?
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Rusų literatūra
310. Andrejevas, Leonidas (1871–1919).
Judas Iskarijotas : [apysaka] ; Šėtono dienoraštis : [romanas] / skaitovas Algimantas Butvilas.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2016.
Rusų rašytojo Leonido Andrejevo kūrinių
„Judas Iskarijotas“ ir „Šėtono dienoraštis“ abu pagrindiniai personažai prietaringi ir intriguojantys.
Autorius susitelkė į Išdaviką, kurio asmenybę, kaip
ir išdavystės motyvus, evangelijose gaubia paslaptis. O Šėtonas, įsikūnijęs į amerikiečių milijardierių,
čia įtraukiamas į tokį žmogiškų aistrų verpetą, kad
ši našta pasirodo besanti per sunki net jam.
311. Baukh, Efrem (1934–) (Bauchas,
Jefremas). Savižudžių saulė : romanas / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2017. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.
Romaną „Savižudžių saulė“ Efraimas Bauchas
apibūdino kaip emigracijos sapnus. „Sapnai emigracijoje – tavo tėvynė, jaunystė, gyvenimo pojūtis“, – sako kūrinio herojus, apsvaigęs nuo laisvės,
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bet kartu praradęs bet kokią atramą. O mintyse
kaleidoskopiškai sukasi Roma, Maskva, Piteris,
Vilnius, Kijevas, Jeruzalė… Romanas, pasirodęs
Izraelyje 1992 m., išsyk tapo bestseleriu.
312. Brodskis, Josifas (1940–1996).
Vaizdas į jūrą = С видом на море : eilėraščiai
/ sudarė Markas Zingeris] ; skaitovas Albertas
Aužbikavičius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Švietimas Lietuvos ateičiai) (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vyturys,
1999.
„Vaizdas į jūrą“ – rusų poeto Nobelio premijos laureato Josifo Brodskio poezijos rinktinė iš
knygų „Sustojimas dykumoje“, „Nuostabios epochos pabaiga“, „Kalbos dalis“, „Uranija“, „Peizažas
su potvyniu“. Kaip ir nurodo rinktinės pavadinimas, daugelyje eilėraščių dominuoja jūros vaizdai
(„Didonė ir Enėjas“, „Vaizdas į jūrą“, „Laiškai bičiuliui į Romą“, „Naujasis Žiulis Vernas“, „Švediška
muzika“, „Lietuviškas noktiurnas: Tomui Venclovai“
ir kt.).
313. Grinas, Aleksandras (1880–1932)).
Bėgančioji bangomis : [romanas] / skaitovė Gerda
Lukoševičiūtė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
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MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Valst. grož. lit. l–kla, 1963.
Tai nuotykių romanas. Paslaptingosios nepažįstamosios likimas sujaudino nuotykių ieškotoją,
pagrindinį knygos herojų, Harvėjų. Taip ir prasidėjo kvapą gniaužiantys nepaprasti pilni intrigų įvykiai, pilni pavojų, rizikuojant gyvybe. O kaipgi – be
meilės? Tas, kas įžengė į laivą, to laukia ypatingas
likimas.
314. Kurkovas, Andrejus (1961–). Bikfordo pasaulis : [romanas] / skaitovė Rūta Marcinkevičiūtė. –
V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2015.
„Bikfordo pasaulis“ – romanas–fantasmagorija, patraukiantis drąsia ir spalvinga autoriaus – pasakininko – fantazija. Romanas pinamas iš kelių
siužetinių linijų. Kūrinys sunkiai įtelpa į žanro rėmus, jį pamėgti gali ir istorijos, nuotykių literatūros
mėgėjai, ir literatūrinio žodžio gurmanai.
315. Loiko, Sergejus (1953–). Oro uostas :
knyga apie karą, kurio neturėjo būti, ir apie didvyrius, kurie norėjo gyventi, bet turėjo mirti : romanas
/ skaitovas Šarūnas Navickas. – V.: LAB, 2017. – 1
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garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Briedis, 2016.
„Oro uostas“ – tikrais faktais grindžiamas romanas apie Ukrainos karių kovas su prorusiškais
separatistais bei Rusijos karinėmis pajėgomis per
242 dienų trukusią Donecko oro uosto apgultį. S.
Loiko buvo vienintelis užsienio žurnalistas ir fotografas, kuriam tada pavyko patekti į sugriautą oro
uostą ir keletą dienų gyventi drauge su narsiais jo
gynėjais. Romano veiksmas prasideda Oro uoste
– Donecko oro uosto prototipe. Jame yra ir amerikiečių fotografas, kuris išgyvena šį karą kaip savo
paties dramą. Jo akimis skaitytojas mato tai, ką
objektyvūs istorikai vadina Rusijos–Ukrainos karu.
316. Lukjanenko, Sergejus (1968–). Nakties
sargyba : fantastinis romanas / skaitovė Neringa
Terleckaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t.
290) (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Naujasis Eridanas, 2004.
Ak, kaip nesaugu naktinėse gatvėse! Apie tai
nuo ryto iki vėlyvo vakaro triūbija televizija, mirga
„penktasis“ ir kiti juodieji puslapiai. Tik grįžk vėliau,
ir tave patykos! Dar gerai, jeigu viskas baigsis paprasta mėlyne! O jeigu pasitaikys pagal licenciją
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medžiojantis vampyras?! Tokio net Nakties sargyba nesustabdys…
317. Lungina, Liliana (1920–1998). Tarp eilučių : [rusų filologės, vertėjos] Lilianos Lunginos
gyvenimas, jos papasakotas Olego Dormano filme / skaitovė Jūratė Jadkonytė–Petraitienė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Gimtasis
žodis, 2015.
Liliana Longina – garsi grožinės literatūros
vertimo meistrė. Vaikystėje ji gyveno Prancūzijoje,
Palestinoje, Vokietijoje, o ketvirtojo dešimtmečio
pradžioje, būdama trylikos metų mergaitė, grįžo į
tėvynę, Tarybų Sąjungą. Šios nuostabios moters
gyvenimas visapusiškai atsiskleidė dvidešimtajame amžiuje. Jos pagaviame žodiniame romane
„Tarp eilučių“ susiliejo dramatinės epochos kronika
ir atviras pasakojimas apie savo dvasinį pasaulį.
318. Marinina, Aleksandra (1957–). Asmeni
niai motyvai : [detektyvinis romanas] / skaitovė
Edita Matonytė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2012.
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Praeitis visą laiką žiūri į ateitį. Kad suprastum
šią dieną, reikia atsigręžti į praeitį. O nusikaltimo,
kurį tiria privati detektyvė Anastasija Kamesnkaja,
šaknys, be jokios abejonės, praeityje. Kažkas nužudė seniai gydytojo praktika nebesiverčiantį, mirtinai sergantį ir bejėgį chirurgą Jevtejevą. Vadinasi,
šio gydytojo praeityje buvo kažkokia paslaptis ir
kerštas pasivijo jį prie mirties slenksčio…
319. Marinina, Aleksandra (1957–). Bausmė
dėl nieko : [detektyvinis romanas] / skaitovė Nijolė
Lipeikaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2016.
Anastasija Kamenskaja ir jos kolega Jurijus
Korotkovas atvyko į tolimą Sibiro miestą Verbicką.
Nastios brolis ten ketina statyti pensioną, tad
jų paprašė surasti tinkamą sklypą. Kaip tik tuo
metu Verbicko miestą pačiame rinkimų kampanijos įkarštyje sukrėtė paslaptinga ekologų mirčių serija… Savaime suprantama, tokie dalykai
Kamenskają sudomino kur kas labiau, nei kažkokio sklypo paieškos…
320. Marinina, Aleksandra (1957–). Mirtis
kaip menas. Kaukės : [detektyvinis romanas] /
skaitovė Evelina Jokštė. – V.: LAB, 2017. – 1 gar199

so diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir.
19 egz. – Įgarsinta iš: K: Jotema, 2017.
„Naujosios Maskvos“ teatro kasdienybę sujaukia netikėtas įvykis: naktį gatvėje užpuolamas
ir sunkiai sužalojamas režisierius ir meno vadovas
L. A. Bogomolovas. Privati detektyvė Anastasija
Kamenskaja ir jaunas Petrovkos operatyvininkas
Antonas Stašis pradeda tyrimą.
321. Rusų meilės lyrika. – V.: LAB, 2016
T. 3 : Menu akimirką žavingą… / skaitovė
Neringa Radvilaitė. – 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Žuvėdra, 2002.
322. Strugackis, Arkadijus (1925–1991).
Sunku būti dievu : [mokslinės fantastikos
apysaka] / Arkadij Strugackij, Boris Strugackij ;
skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2017.
– 1 garso diskas MP3. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Kitos knygos, 2016.
XX a. žmonijai pirmąkart pakilus į žvaigždes
apėmė iliuzija, kad netrukus tapsime visatos valdovais. Ji paskatino brolius A. ir B. Strugackius sukurti mokslinės fantastikos šedevrą, įspėjantį apie
žmogaus sudievinimo pavojus. Romano „Sunku
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būti Dievu“ dievai – tai XXII a. Žemės pasiuntiniai
tolimoje planetoje, Arkanaro karalystėje, kurioje
klesti viduramžiška teokratinė santvarka. Intelektu
ir technologijomis jie smarkiai lenkia vietinius gyventojus ir galėtų pakeisti jų gyvenimą, tačiau to
daryti negali…
323. Vagner, Jana (1973–). Likę gyvi : romanas : [bestselerio „Vongo ežeras“ tęsinys] /
skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB, 2017. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2016.
Prabangiame Pamaskvio rajone gyvenančius
Anią ir Seriožą pasiekia žinia – Maskvoje kilo mirtino gripo epidemija, ji nebesuvaldoma ir žaibiškai
plinta, miestas uždaromas. Netrukus liaujasi veikti
telefono linijos, internetas, dingsta elektra. Serioža
ir Ania supranta, kad jie turi tik viską palikti ir bėgti
kuo toliau nuo žmonių ir mirtino užkrato. Laimei,
tokia vieta yra, tai Seriožos medžioklės namelis
pačioje Rusijos šiaurėje, Vongo ežero saloje…
Serbų literatūra
324. Kišas, Danilas (1935–1989). Boriso
Davidovičiaus kapas : septynios vieno pasakojimo
dalys : [novelių romanas] / skaitovas Albertas
201

Aužbikavičius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Kitos knygos, 2017.
„Boriso Davidovičiaus kapas“ – pirmoji D.
Kišo knyga lietuviškai. Septynios novelės, montažo principu sujungtos į romaną. Jame pogromų
prieš žydus banga Tulūzoje 1330–aisiais, pilietinio
karo ugnimi alsuojanti 1937–ųjų Ispanija, stalininių
represijų nusiaubta Sovietų Sąjunga… Kuriamas
į negailestingus sistemos gniaužtus patekusios
asmenybės paveikslas. Fantastinis realizmas
istorinius faktus sulieja su fikcijomis, o eseistika
priartėja prie poezijos. Tokios kūrybos rezultatas
paprastai vadinamas aukštąja literatūra.
Škotų literatūra
325. McCall Smith, Alexander (1948–)
(Makol Smitas, Aleksanderis). Draugai, mylimieji, šokoladas : [romanas] / skaitovės Diana Moroz,
Aistė Vileikytė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2006.
Izabelė Dalhausi tvirtai žino, ko yra verta.
Tačiau netikėtai įsimyli jaunuolį, kuris yra gerokai
už ją jaunesnis. Kartą atsitiktinai Izabelė sutinka
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vyrą, kuriam buvo persodinta širdis. Dabar jį kamuoja prisiminimai, kurie, kaip jis teigia, priklauso
donorui. Izabelė susidomi ir ima narplioti šią be
galo painią, tačiau idomią situaciją.
Švedų literatūra
326. Ahrnstedt, Simona (1967–). Tik viena
naktis : [romanas] / skaitovė Violeta Mickevičiūtė.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Natalija De la Grip – viena perspektyviausių Švedijos finansininkių. Palikta sužadėtinio ji
atsideda darbui ir trokšta įrodyti valdingam tėvui verta deramo posto šeimos verslo imperijoje.
Deividas Hamaras – išsišokėlis, finansų pasaulio
blogiukas. Dėl žiaurių patyčių praeityje jis trokšta
atkeršyti De la Gripų šeimai. Vieną saulėtą dieną
susitikę Stokholme verslo pietų Natalija su Deividu
nė neįtaria, kad abu užvaldys netikėta aistra…
„Tik viena naktis“ – įtraukiantis pasakojimas apie
kerštą, kovą dėl valdžios ir aistringą meilę.
327. Backman, Fredrik (1981–) (Bakmanas,
Fredrikas). Dalykai, kuriuos mano sūnus turėtų žinoti apie gyvenimą / skaitovas Darius
Šimanauskas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
203

MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2013.
„Dalykai, kuriuos mano sūnus turėtų žinoti
apie gyvenimą“ – tai linksmas, kiek negrabokas
tėvo mėginimas pusantrų metų sūnui paaiškinti pasaulį. Ką reikia žinoti apie „Ikea“ parduotuvę, futbolą, vaikų darželį, prekybos centrus ir t. t. Nepaisant
kandaus humoro ir aštraus žvilgsnio į šiuos laikus
bei šiuolaikinius tėvus, knygoje kalbama apie vyriškumą, meilę, šeimą ir kodėl vaikus stipriai glaudžiame glėbyje. Iš knygos sklindantis nuoširdumas
ir nesavanaudiškos meilės prisipažinimas jaudina.
Ir nesvarbu – turi vaikų, ar ne.
328. Börjlind, Cilla (1961–) (Borjlind, Cila).
Trečiasis balsas : romanas / Cilla ir Rolf Börjlind ;
skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB, 2017. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš:
K.: Obuolys, 2016.
„Trečiasis balsas“ – tai antroji Cillos ir Rolfo
Börjlindų knyga, kinematografiškas ir įtemptas šio
detektyvo siužetas išduoda ilgametę autorių patirtį
kuriant milžiniško populiarumo sulaukusių detektyvinių serialų scenarijus. Pradedant sudėtingais
žmonių tarpusavio santykiais, metodiškai keliama
intriga, įvairių socialinių sluoksnių išmanymu, bai204

giant neapleidžiančia nuojauta, kad netrukus sužinosi ką nors netikėta, šis detektyvas turi viską, ko
reikia, kad prikaustytų ilgas valandas.
329. Gerhardsen, Carin (1962–) (Gerhard
sen, Karina). Mirties lopšinė : [romanas] / skaitovė
Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Nordina,
2016.
Konį Šiobergą ir jo kolegas pribloškė žiauri
filipinietės moters ir dviejų jos mažamečių vaikų
žmogžudystė. Vaikų tėvas švedas gyvena atsiskyręs nuo pasaulio ir su šeima nebendravo. Tad kaip
paprastą darbą dirbusi jo žmona galėjo gyventi
ištaigingame bute? Atsakymą pakuždės tolimos
praeities įvykiai…
330. Kepler, Lars (Kepleris, Larsas). Žaidimų
aikštelė : romanas / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: K.: Obuolys,2017.
Pagrindinė šios pribloškiančios istorijos he
rojė – Švedijos ginkluotųjų pajėgų karininkė
Džasmina Paskal–Anderson. Vykdydama NATO
karinės misijos užduotį šiaurinėje Kosovo dalyje,
moteris patenka į siaubingą susišaudymą ir be205

maž miršta nuo patirtų sužeidimų. Jos širdis net
40 sekundžių nustoja plakusi, kol Džasmina vėl
grąžinama į gyvenimą. Atsigavusi moteris papasakoja apie klinikinės mirties potyrius: paaiškėja,
kad ji atsidūrė paslaptingame persikėlimo mieste,
savotiškoje tarpinėje stotelėje tarp gyvybės ir mirties; tik bėda, kad mieste įsigalėjusi sistema kelia
vien siaubą…
331. Marklund, Liza (1962–). Sprogdintoja :
romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Obuolys, 2016.
Ankstų žvarbaus gruodžio rytą Evening Post
Nusikaltimų skyriaus vadovė Anika Bengtzon pažadinama telefono skambučio. Olimpiniame stadione nugriaudėjo sprogimas. Į skutelius suplėšyta
auka – Kristina Furhagė, vasaros olimpinių žaidynių organizacinio komiteto galva. Spausdama
informaciją iš policijos informatoriaus, Anika ima
kapstytis Kristinos praeityje. O ten grasinimai susidoroti, slapta santuoka ir nešvariai gautos pareigos. Tada nugriaudėja antrasis sprogimas…
332. Sten, Viveca (1959–). Pražūtingas vidurvasaris : romanas / skaitovas Mantautas Bružas. –
V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Ciklo
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„Sandhamno žmogžudystės“ knyga. – Tir. 14 egz.
– Įgarsinta iš: K.: Obuolys, 2016.
Karštą liepos rytą idiliškoje Švedijos atostogų
saloje Sandhamne šunį pasivaikščioti išvedęs vietos gyventojas aptinka į krantą išplautą ir žvejybos
tinkle įsipainiojusį lavoną. Kriminalinės policijos
komisaras Tomas Andreasonaspirmasis atvyksta
į įvykio vietą ir nustato, kad skenduolis – Kristeris
Bergrenas, jau prieš keletą mėnesių pradingęs.
Visi ženklai rodo, kad tai nelaimingas atsitikimas,
bet netikėtai misionierių namuose randamas kitas lavonas – velionio Bergreno pusseserė, kurią Tomas apklausė Stokholme vos prieš kelias
dienas…
333. Tranströmer, Tomas (1931–2015) (Transt
riomeris, Tomas). Per svyruojantį pasaulį : poezija
ir prisiminimai / skaitovė Laura Ivoškienė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2016.
Tomas Transtromeris (1931–2015) – Nobelio
premijos laureatas, vienas žymiausių šiandieninių
Švedijos poetų. Išleido per dešimtį plonų eilėraščių rinkinių, jo poezija išversta į daugelį pasaulio
kalbų. Poezijoje juntamas būties mistiškumas,
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poetas tarsi atveria kitą būties erdvę, kurią švedų
kritikai linkę vadinti religine didybe. Gilus, beveik
mistinis gamtos pajautimas jam padėjo įprasminti
egzistencinius dalykus. Knygoje „Per svyruojantį pasaulį“ pateikiami eilėraščiai ir nebaigti poeto
prisiminimai.
Šveicarų literatūra
334. Ramuz, Charles Ferdinand (1878–
1947) (Ramiu, Šarlis Ferdinandas). Adomas ir
Ieva : romanas / skaitovė Jolanta Laumenskaitė.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.
Šveicarų rašytojas Charles’is Ferdinandas
Ramuz romaną „Adomas ir Ieva“ parašė kūrybinės
brandos metais. Vaizduodamas paprastų žmonių
gyvenimą, rašytojas perteikia universalias idėjas,
remiasi Biblijos motyvais. Pasiskaitęs apie Adomo
ir Ievos išvarymą iš rojaus, Bolomėjus sumano atkurti rojaus sodą ir susigrąžinti mylimą moterį…
Turkų literatūra
335. Pamuk, Orhan (1952–) (Pamukas,
Orhanas). Tos keistos mano mintys : romanas /
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skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2017. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Tyto alba, 2017.
„Tos keistos mano mintys“ – tai kintančio
Stambulo istorija paprasto žmogaus akimis. Šis
žmogus – tradicinio turkų gėrimo bozos pardavėjas Mevliutas, vaikystėje atkeliavęs į miestą drauge su tėvu. Jaunystėje išvydęs nepaprasto grožio
merginą, jis trejus metus rašo jai meilės laiškus ir
galiausiai ryžtasi mylimąją pagrobti, tačiau paaiškėja, kad nuo įniršusio tėvo sprunka ne su ja…
Vokiečių literatūra
336. Arango, Sascha (1959–). Tiesa ir kitas
melas : [romanas] / skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Henris – sėkmės sulaukęs rašytojas. Elegan
tiškas, dosnus ir labai pavojingas. Bet jis – skrupulų neturintis avantiūristas, susikūręs itin patogų
gyvenimą. Fatališka jo meilužė pastoja. Dabar jis
turėtų jau viską papasakoti žmonai. Bet ar išties
reikia jai viską iškloti? Tiesa sunaikintų jo gyvenimą. Paprasčiau būtų pašalinti iš kelio meilužę. Bet
kaip tik tada Henris padaro nebeatitaisomą klaidą.
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337. Barreau, Nicolas (1980–). Mane rasi
pasaulio krašte : romanas / skaitovė Šarūnė
Andriuškevičiūtė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Gimtasis
žodis, 2012.
Žanas Lukas Šampoljonas – žavus galeri
ninkas. Su moterimis jam lengva. Ir jei viskas klotųsi
pagal jo norus, puikiai sustyguotas gyvenimas savo
šuns Sezano pašonėje galėtų tęstis. Bet laiškas,
kurį Žanas Lukas vieną rytą ištraukia iš savo pašto
dėžutės, aukštyn kojomis apverčia jo pasaulį.
Nepaprastai stebinantis meilės laiškas, rodos,
atėjęs tiesiai iš aštuoniuolikto amžiaus, adresuotas
„hercogui“, pagarbiai pasirašytas „princesės“.
Vyras sutrikęs, bet nusprendžia įsitraukti į žaidimą.
Kas toji moteris, kuri švelnia ranka, mįslingomis
užuominomis ir provokuojančiu atvirumu veda per
virpuliuojančią meilės istoriją?
338. Hansen, Dörte (1964–). Mano ne mano
namai : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Penkiametė Vera, „poliakų“ vaikas, į sodybą
prie Elbės Vokietijoje su motina atklydo 1945 metais iš Rytprūsių. Dideliame šaltame ūkininkų name
210

ji visą gyvenimą jaučiasi svetima, tačiau negali jo
palikti. Praslinkus beveik šešiasdešimčiai metų,
prie jos durų išdygsta dukterėčia Anė, pabėgusi su
mažuoju sūneliu iš Hamburgo. Vera nedaug žino
apie savo viešnią, bet vos ją pamačiusi suvokia,
kad Anė ieško daugiau nei naujos aplinkos ir gryno
oro savo sūnui.
339. Lark, Sarah (1958–). Maorės daina :
[romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.:
LAB, 2017. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 14 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Meilė ir neapykanta, pasitikėjimas ir priešiškumas – ir dvi šeimos, likimo susietos nenutraukiamais ryšiais.Kura yra Kivordo fermos paveldėtoja.
Tačiau pasakiško grožio ir balso merginai avininkystė visai ne prie širdies. Ji trokšta tapti garsia
dainininke. O štai Eleinė myli šunis ir arklius, svajoja apie gyvenimą avių fermoje… Rūsčios kolonijinio gyvenimo tikrovės išmėgintos Kura su Eleine
subręsta kaip dvasingos moterys, suprantančios,
kad didžiausių išbandymų – ir laimę – suteikia meilė, draugystė ir šeima.
340. Linksmos istorijos apie Tilį Ulenšpy
gelį, gimusį Braunšveigo žemėje / skaitovas
Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2017. – 1 garso dis211

kas MP3 fmt. – (Viduramžių biblioteka). – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016.
Knygoje „Linksmos istorijos apie Tilį Ulenšpy
gelį, gimusį Braunšveigo žemėje“ atsiskleidžia
pagarsėjusio pokštininko gyvenimas nuo gimimo
iki mirties. Kiekvienoje istorijoje aprašomas koks
nors nutikimas – pats savaime liaudiškas anekdotas. Kartais herojaus poelgiai atrodo nemotyvuotai
vulgarūs, bet tai, kas nūdienos skaitytojui sukeltų
užuojautą ar pasibjaurėjimą, ano meto žmonėms
kėlė juoką.
341. Noll, Ingrid (1935–). Mano mylimųjų
galvos : [romanas] / skaitovė Karolina Dilytė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga,
2002.
Ironiškas, nestokojantis juodojo humoro, feministine gaidele parašytas vokiečių rašytojos romanas apie dvi jaunas žavias merginas, kurios be
skrupulų vieną po kito žudo vyrus, apsunkinančius
jų gyvenimą.
342. Taylor, Kathryn (Teilor, Ketrina).
Apsisprendimas : romanas / skaitovė Regina
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Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Ciklo „Daringamo dvaras“ knyga. – Tir.
24 egz. – Įgarsinta iš: Vilnius: Alma littera, 2017.
Ištaigingas Daringamo dvaras idiliškame
mūsų dienų Anglijos kampelyje visada priklausė
Kemdenų giminei. Niekas nė nebūtų įtaręs, kad
vieną dieną dvaras galėtų išsprūsti iš šios kilmingos šeimos rankų… Benas neapsisprendžia, ar
vykti į Niujorką, kur jo laukia svarbūs verslo reikalai, ar pasilikti dvare ir geriau pažinti savo naująją
šeimą. Senoji ponia niekaip nenori susitaikyti su
ištikusia padėtimi, o dabartinis dvaro šeimininkas –
Beno tėvas – įtartinai ramiai reaguoja į dramatiškus
įvykius. Kokia dar tiesa paaiškės apie Daringamo
dvarą ir kokio netikėto prašymo sulauks Benas?
343. Taylor, Kathryn (Teilor, Ketrina).
Paveldėjimas : romanas / skaitovė Violeta Mickevi
čiūtė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Ciklo „Daringamo dvaras“ knyga. – Tir. 24 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Sėkmingas Amerikos verslininkas Benas
Sterlingas sužino, kad yra Anglijos didiko Ralfo
Kemdeno sūnus ir titulo paveldėtojas. Dėl to
kyla teisminis ginčas, Benas vyksta į Angliją,
į Daringemo dvarą aiškintis, bet pakeliui yra su213

mušamas ir netenka atminties. Jį priglaudžia veterinarė Keitė. Jaunuoliai pamilsta vienas kitą, iš
JAV atvykę draugai padeda Benui prisiminti, kas
jis esąs ir kokie jo santykiai su dvaro šeimininkais.
Jaunuolių meilei iškyla pavojus.
VAIKŲ LITERATŪRA
344. Andersen, Hans Christian (1805–
1875) (Andersenas, Hansas Kristianas). Dvylika
iš pašto karietos : žiemos pasakos : dienoraščio,
laiškų, autobiografijų fragmentai / skaitovė Gerda
Lukoševičiūtė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alumnus, 2015.
Šiame kalėdiniame garsiojo danų rašytojo ir
pasakininko Hanso Kristiano Anderseno pasakų ir
istorijų rinkinyje „Dvylika iš pašto karietos“ rasite
dvylika žiemiškų pasakų (beveik visos jos pirmą
kartą išverstos tiesiogiai iš danų kalbos), taip pat
jo dienoraščio, laiškų ir autobiografijų ištraukas,
kuriose autorius pasakoja mums, kaip sutiko vienų
ar kitų metų Kalėdas ar Naujuosius metus, kur tuo
metu keliavo ir kaip aplankė įkvėpimas, padėjęs
parašyti šias nepaprastas istorijas…
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345. Aromštam, Marina (1960–). Kai ilsis angelai : romanas / skaitovė Audronė Taurienė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Gelmės,
2016.
Ketvirtokė Alina, kurios vardu parašyta knyga,
neturi tėčio. Ir jos draugės Natašos tėvas paliko
šeimą. Jų sielos, anot mokytojos Marsemos, „perplėštos pusiau“. Tačiau tai praeina, užgyja, ir galima viską ištaisyti. Ir pirmiausia vaikų sielas „taisyti“
bando ši mokytoja – savo kūrybingais ir netradiciniais auklėjimo bei mokymo metodais. Jos vaikai
– patys paprasčiausi, gyvenantys greta. Vienas
yra iš išsiskyrusios šeimos, kitam – atvirkščiai –
viskas gerai, trečias pagyrūnas, ketvirtas įžūlus,
penktas vagia iš mokytojos piniginės, bet visiems
pasisekė – jiems teko jautri ir suprantanti mokytoja. Jie rado raktą į mokyklos lobių skrynią, pravėrė
nematomas duris.
346. Aveyard, Victoria. Raudonoji karalienė :
[romanas] / skaitovė Aistė Vileikytė. – V.: LAB, 2017.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
Maros pasaulis padalytas pagal kraują – raudonieji tarnauja sidabrinio kraujo kilmingiesiems,
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apdovanotiems antžmogiškomis galiomis. Mara
yra raudonoji, gyvena skurdžiame kaimelyje vagiliaudama, kad pragyventų, kol lemties valia atsiduria sidabrinių karaliaus rūmuose. Valdovo, princų
ir visų kilmingųjų dvariškių akivaizdoje ji atranda
turinti ypatingų galių…
347. Baltrukonytė, Jurgita (1969–). Išgyveni
mo gidas panelėms : skandalingai atvira knyga,
verta milijono! : parašė pirmoji Lietuvoje septyniolikmetė milijonierė Greta Limonė / [užrašė Jurga
Baltrukonytė] ; skaitovė Jolita Vabuolaitė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2016.
Apie rimtus dalykus linksmai parašytoje knygoje atskleidžiama, kaip namuose išvengti karo su
tėvais, o mokykloje – su mokytojais, kaip iš pilkos
pelytės tapti rožine pantera, kaip iš tylios moksliukės pavirsti įtakinga klasės lydere. Ši knyga padės
suvaldyti hormonų audras, atrasti savo stipriąsias
savybes, išnaikinti spuogus, nereikalingus kilogramus ir priešus. Tai ne tik išgyvenimo gidas – tai
kelias tapti laimingai, pamilti save ir galbūt savęs
vertą vaikiną.
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348. Burgess, Melvin (1954–) (Burgesas,
Melvinas). Darant tai : [romanas] / skaitovas
Augustinas Buizina. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Beveik suaugę) (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2004.
Tai Melvino Burgesso išpuolis prieš paauglių
moralę. Stulbinančiai atviras pasakojimas apie trijų draugų (beveik suaugusių) Dino, Džono ir Beno
skirtingas problemas ir vieną bendrą – seksą, kuris, pasirodo, retai gali egzistuoti vienas pats, atskirai nuo žmogaus gyvenimiškosios patirties. Tikrai
kieta knyga specialiai vaikinukams.
349. Burnett, Frances Hodgson (1849–
1924) (Bernet, Frensė Hodžson). Mažoji princesė : romanas / skaitovė Aušrinė Jurgelionytė. –
V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (10+)
(Garsina savanoriai). – Tir. 15 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2005.
Anglų kilmės amerikiečių rašytojos F. Hodgson
Burnett (1849–1924) romanas apie turtingą mergaitę Sarą, netikėtai atsidūrusią visiškame skurde,
tačiau išsaugojusią savo dvasios orumą ir kilnumą.
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350. Chesterton, Gilbert Keith (1874–
1936) (Čestertonas, Gilbertas Kytas). Rutulys
ir kryžius : [romanas] / skaitovė Deimantė
Simonavičiūtė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Aštuntoji diena, 2015.
„Rutulys ir Kryžius“ – tai žymaus anglų rašytojo G. K. Čestertono grožinis kūrinys, parašytas
1909 m. Kartais jis įvardijamas kaip trileris, kaip
satyra ar net nuotykių apysaka jaunimui, ir iki šių
dienų vis pasirodo naujų jo leidimų. Paradoksalu,
tačiau XX a. pradžioje rašyta knyga visiškai nepraranda aktualumo, kaip ir pagrindinis joje gvildenamas klausimas – vertybių vaidmuo mūsų gyvenime. Kataliko ir ateisto „dvikovoje“ veriasi dabartinio
pasaulio alegorija, šmaikštūs veikėjų pokalbiai
kviečia susimąstyti, nelikti abejingiems.
351. Cline, Emma (1989–) (Klain, Ema).
Merginos : [romanas] / skaitovė Ilma Paluckė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: „Baltų lankų“ leidyba, 2016.
1969–ieji, Šiaurės Kalifornija. Tik prasidėjus
vasarai, vieniša ir mąsli paauglė Evė Boid parke
pamato merginų trijulę, taip išsiskiriančią iš minios,
kad negali atitraukti nuo jų akių. Tarsi ne šio pasau218

lio būtybės, savo laisvumu, kitoniškumu, paslaptingumu jos jaukia įprastą pasaulio tvarką ir su kiekvienu į jas smingančiu žvilgsniu sėja nerimą. Evė
nejučia įsitraukia į grupę. Desperatiškai siekdama
pritapti, ji nė nenutuokia tuoj atsidursianti sunkiai
įsivaizduojamo smurto paribiuose ir priartėsianti
prie akimirkos, kai įvykiai gali pasisukti pačia blogiausia linkme.
352. De Mari, Silvana (1953–). Paskutinis orkas : [romanas]: kn. 1 / skaitovė Laura Ivoškienė. –
V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Nieko
rimto, 2015.
Žmonių pasauliui gresia pavojus: pavojingos
orkų gaujos puldinėja kaimus ir miestelius. Iš šių
pabaisų gailesčio nėra ko laukti, telieka bėgti.
Rankstrailio tėvai irgi kadaise spruko nuo orkų,
palikę namus. Sau jis pasižada: užaugęs taps
kariu ir gins visus nekaltuosius. Tačiau karys turi
klausyti valdovo įsakymų. Rankstrailiui liepta palikti
orkus ir vytis elfą su drakonu, kurie neva kalti dėl
visų pasaulio negandų. Tačiau ar jie iš tiesų tokie
blogi, kaip žmonės pasakoja? Ar juos persekioti
teisinga?
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353. DiCamillo, Kate (1964–). Reimė : [apysaka] / skaitovė Eglė Čekuolytė. – V.: LAB, 2017.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
– Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Nieko rimto, 2016.
Reimei Klark dešimt metų ir pasaulis anaiptol
ne toks, kaip jai norėtųsi. Vieną rytą tėtis palieka
namus ir Reimė supranta, kad jau niekas nebebus
kaip anksčiau. Ji turi žūtbūt sugalvoti genialų planą, priversiantį tėtį grįžti, net jei teks atlikti šimtą
gerų darbų. Tačiau dažnai net ir genialiausi planai klostosi ne taip, kaip numatyta. Reimė įsivelia
į ilgą nuotykių grandinę kartu su svajokle Luiziana
ir stačioke Beverle, kurios irgi mano, kad pasaulis į
vėžes sugrįžti gali tik jų pastangomis.
354. Ewing, Amy. Brangakmenis : [romanas] /
skaitovė Monika Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Trilogijos
„Vienišasis miestas“ 1–oji knyga. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
Brangakmenis simbolizuoja turtus, grožį ir
aukštą kilmę. Tačiau tokioms merginoms kaip
Violeta jis reiškia vergovę. Gimusi ir augusi Liūne,
Violeta buvo mokoma tarnauti kilmingiesiems.
Patekusi į Brangakmenį, ji greitai perpranta negailestingą tiesą: kilmingųjų gyvenimo esmę sudaro
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žiaurumas, veidmainystė ir mandagumu dangstomas smurtas. Violeta turi prisitaikyti prie pavojingų
sąlygų ir stengtis išlikti gyva…
355. Ewing, Amy. Baltoji rožė : [romanas] /
skaitovė Monika Baranauskaitė–Grajauskienė. –
V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Trilogijos
„Vienišasis miestas“ 2–oji knyga. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Violeta slapstosi. Ežero namų kunigaikštienei nutvėrus ją su Ešu, merginai telieka sprukti iš
Brangakmenio arba laukti neišvengiamos mirties.
Taigi kartu su Ešu ir geriausia drauge Reivena ji
pabėga iš rūmų nuo nepakeliamos vergijos. Bėgliai
keliauja Vienišojo miesto kvartalais, rūmų sargybai minant ant kulnų. Trijulei vos ne vos pavyksta
nusigauti iki saugaus dieviško prieglobsčio – paslaptingo namo Ūkyje…
356. Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
(1776–1822) (Hofmanas, Ernstas Teodoras
Amadėjus). Paslaptingasis vaikas : [pasaka] /
skaitovė Renata Bernotienė. – V.: LAB, 2017. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Versus aureus, 2016.
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Žymusis rašytojas, jungdamas fantastinius
vaizdus su realios tikrovės detalėmis, sukūrė
įdomią ir patrauklią istoriją apie fon Brakelio iš
Brakelheimo šeimos gyvenimą. Ponai Brakeliai
turėjo du vaikus: Feliksą ir Kristlybę. Per jų
mąstymo prizmę daugiausia ir atsiskleidžia visas
vaizdingas pasakos pasaulis su gausybe gamtos
vaizdų, savitų tradicijų ir tarpusavio bendravimo
epizodų, su aprangos detalėmis, elgesio, vaikiško
mąstymo niuansais. Ir, žinoma, paslaptingojo vaiko
pasirodymu, kai labai liūdna ir niūru širdyje. Tuomet
viskas nušvinta aplinkui, prisipildo viliojančių
nuostabių garsų. Poetiniai vaizdiniai ir garsai
natūraliai jungiasi su tikrove, vaikų gyvenimas
skleidžiasi menamoje ir realioje erdvėje.
357. Jadkonytė–Petraitienė, Jūratė (1971–).
Debesėlis, vertas milijono! : 8–12 metų vaikams
apie verslą / konsult. Raimondas Kuodis ; skaitovė
autorė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– (Garsina savanoriai). – Tir. 16 egz. – Įgarsinta iš:
Vilnius: AJA viešieji ryšiai, 2016.
Knygoje pasakojama keturių kiemo draugų
istorija apie šuniuko Debesėlio gelbėjimo planą,
kurio fone aiškiai ir smagiai išdėstomos ekonomikos ir verslo peripetijos bei sąvokos. „Debesėlis,
vertas milijono“ – knyga, kuri padės vaikams pa222

žvelgti į verslą kaip į galimybę tobulėti, paskatins
kurti ateities planus.
358. Kaunaitė, Unė (1991–). Laiškai Elzei :
[romanas] / skaitovė Šarūnė Andriuškevičiūtė. –
V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
„Laiškai Elzei“ – tai pasakojimas apie du
jaunuolius, Gabiją ir Šarūną, besimokančius toje
pačioje aštuntoje klasėje. Šarūno tėvai išvažiuoja į Didžiąją Britaniją. Gyvendamas su močiute
jis vis daugiau laiko leidžia su vyresniu pusbroliu
Karoliu, kuris įtraukia Šarūną į nusikalstamą veiklą. Nepažintas pasaulis vilioja laisve, bet pamažu
keičia ir patį Šarūną…
359. Kipling, Rudyard (1865–1936) (Kip
lingas, Radjardas). Kaip drugelis treptelėjo koja :
[pasakos] / skaitovė Aistė Vileikytė. – V.: LAB, 2017.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 16 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 1997.
Nuotaikingos pasakos pradinukams.
360. Krüss, James (1926–1997) (Kriusas,
Džeimsas). Timo Talerio lėlės : [apysaka] / skaitovas Tadas Vasiliauskas. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
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diskas MP3 fmt. – (10+) (Garsina savanoriai). – Tir.
14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2007.
Timas Taleris ir jo sūnus Krešas sutinka
Venecijoje seną pažįstamą – baroną Sanomedą.
Tačiau tai ne vienas jų tenai sutiktas keistas tipas.
Kas, pavyzdžiui, tas grafas Gedro, staiga atsidūręs
antikvaro Marinečio kabinete? Arba mažas storulis
Semas Bakhardas, besidedantis zuikių letenų pardavėju iš Amerikos? Mįslė po mįslės.
361. Lewis, Gill. Padangių skrajūnas :
[apysaka] / skaitovė Kristina Tumosaitė. – V : LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (10+) (Garsina
savanoriai). – Tir. 15 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2013.
Kažkas gyvena miškų glūdumoje… Kažkas,
ko Kalumo ūkyje niekas nėra regėjęs daugiau
kaip šimtą metų. Kalumas ir Ajona pasižada laikyti paslaptyje nuostabų atradimą, bet ar jiems
pavyks? Šis susitarimas negrįžtamai pakeis vaikų
gyvenimus.
362. Lowry, Lois (1937–). Suskaičiuotos
žvaigždės : romanas / skaitovė Oksana Borisova–
Kuncienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3
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fmt. – (10+) (Garsina savanoriai). – Tir. 17 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
Šioje Niuberio (Newbery) medaliu apdova
notoje knygoje pasakojama apie drąsią dešimtmetę
danę Anemariją Johansen. Per karą 1943 metais
ši mergaitė nepabijojo vokiečių ir padėjo išgelbėti
ne tik geriausią savo draugę, bet ir daug kitų žydų.
Parašyti pasakojimą autorę įkvėpė tikra istorija.
Tai jaudinanti visas kliūtis įveikiančios draugystės,
drąsos ir žmogiškumo pamoka.
363. Moll, Franziska. Tavo svajonės ir aš :
romanas / skaitovė Vilma Navickienė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Paribio istorijos) (Garsina savanoriai). – Tir. 15 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Gelmės, 2016.
Rikas ir Elena laiko mokyklos baigimo egzaminus ir ketina atšvęsti pirmąsias savo draugystės
metines. Vieną dieną pakeliui iš mokyklos Riką
partrenkia sunkvežimis ir jį ištinka koma. Kartu su
Riko šeima Elena stengiasi padėti, kad nenutrūktų
Riko ryšys su ankstesniu jo gyvenimu ir kad jis kuo
greičiau pabustų. Ji apsupa Riką muzika, knygomis, garsais, kurie kadaise buvo jam labai svarbūs. Elena kalba ir kalba Rikui, kad laikas pabusti.
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Ji kasdien lanko draugą, pasakoja jų draugystės
istoriją.
364. Opolskaitė, Daina (1979–). Ir vienąkart,
Riči : [romanas] / skaitovė Vaida Šilaikienė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2016.
Kas jaustųsi laimingas su tokiu vardu ir pavarde – Balys Belekas? O jeigu dar pridėtume raudonus plaukus – savanorių tikrai neatsirastų. Kas kita
klasės draugas Ričis – išvaizdus, protingas, drąsus, sportiškas. Į mokyklą jis atvažiuoja motoroleriu, ir visų mergaičių akys ima spindėti kaip veidrodėliai. Pirmiausia – tai knyga apie tikrą draugystę.
Antra – tai istorija, kurioje yra ne tik klausimai, bet
ir atsakymai į juos. Bent jau galimi…
365. Paltanavičius, Selemonas (1956–).
Tukas lieka vienas : [apsakymas] / skaitovė Marijona
Gobytė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Nieko rimto, 2016.
Ką daryti netikėtai supratus, kad likai vienas?
Ypač jei esi tik mažas triušelis, kurį mylintys šeimininkai per klaidą paliko kaimo sodyboje… Nuo
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šiol Tukui teks išmokti pasirūpinti savimi ir dideliais
namais bei sodu, nepabūgstant nė lapino, kuris
vakarais šmirinėja aplink… Tačiau Tukas – nepaprastas triušelis. Net didžiausi iššūkiai jam – ne
kliūtis. Juk rūpesčiais ir džiaugsmais jis dalijasi su
tikru draugu peliuku! Šaltais žiemos vakarais smagu kartu gėrėtis gamtos stebuklais, gurkšnoti kavą
ir valgyti keptus obuolius.
366. Pennac, Daniel (1944 –). Šuva
Šunėkas : [romanas] / skaitovė Gerda Luko
ševičiūtė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Gelmės, 2017.
„Šuva Šunėkas“ – tai istorija šuns, kuris
prisijaukino mergaitę. Kad sužinotume tokią
neįprastą istoriją, paseksime visą turiningą
Šuns gyvenimo kelią. Prasideda jis liūdnai. Vos
gimusį Šunėką mėgina nuskadinti kibire. Bet kalė
Juodasnukė jį išgelbsti, tampa jo įmote, moko
gyvenimo šiukšlyne, kuriame pati glaudžiasi.
Bet tai tik pradžia. Kartu su pagrindiniu herojumi
skaitytojo laukia kupinas negandų ir džiaugsmo
gyvenimas, keisti ir nelabai personažai. Tarp jų – ir
aikštinga mergaitė Obuoliukas, kuri išgelbsti Šunį
ir jį priglaudžia… kad po kurio laiko prarastų bet
kokį susidomėjimą juo ir jį apleistų.
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367. Petkevičius, Vytautas (1930–2008).
Gilės nuotykiai Ydų šalyje : [apysaka–pasaka] /
skaitovė Laura Ivoškienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir.
14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 1964.
Gilė – pats jauniausias Girių valdovo Ąžuolo
sūnus. Jis išaugo iš žiedelio, kuris susikrovė ant
jauniausios Ąžuolo šakelės, jai tebuvo tik trys šimtai
trisdešimt metų. Augo tilindžiuodamas ant šakos,
galingo tėvo lepinamas… O gavęs pirmos klasės
pažymėjimą, mažylis „taip pasipūtė, kad nebegalėjo susikalbėti net pats su savimi“. Kadangi jokių
išmintingų Girios bičiulių pamokymų Gilė ir girdėti
nenorėjo, kartą Gandras, netekęs kantrybės, pakėlė jį nuo žemės ir, plasnodamas galingais sparnais, nuskraidino į niekur neregėtą Ydų šalį…
368. Pogorelskis, Antonijus (1787–1836).
Juodoji višta, arba Požemio gyventojai : stebuklų
pasaka / skaitovė Laura Ivoškienė. – V.: LAB, 2017.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
– Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Nieko rimto, 2006.
Pagrindinio veikėjo – dešimtmečio Aliošos –
gyvenimą sujaukia požemių karaliaus dovanotas
stebuklingas kanapės grūdelis. „Juodąja vištą“
galima palyginti su tokiomis garsiomis XIX am228

žiaus pasakomis kaip E.T.Hofmano „Spragtukas“,
L.Kerolio „Alisa stebuklų šalyje“.
369. Rebeka Una. Pijus ir Nikolas : visų laikų
istorija / skaitovė Evelina Jokštė. – V.: LAB, 2017. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 16 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Tyto alba, 2016.
Gruodis. Iki Kalėdų – vos kelios savaitės.
Vieną naktį šešiametis Pijus pabunda nuo šalčio ir
pamato ant palangės stovintį nepažįstamą vaiką.
Šis pakviečia jį… paskraidyti ir pabėgioti stogais.
Žinoma, Pijus sutinka – koks berniukas atsisakytų tokio nuotykio? Jis nė nenujaučia, kad nuo šiol
kiekvienas vakaras bus ypatingas. Tai istorija apie
draugystę, apie du vaikus dovanojančius džiaugsmą kitiems – ne tik patiems mažiausiems, bet ir
tiems, kuriems jo labiausiai reikia. Juk Kalėdos –
stebuklų metas, kai pildosi slapčiausi mūsų norai
ir visi tampame geresni. O kol laukiame dovanų,
patys galime dalyti dovanas kitiems.
370. Šerelytė, Renata (1970–). Žvaigždžių
medžiaga : [romanas] / skaitovė Monika Baranaus
kaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2017. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2016.
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Timis – paauglys. Galima sakyti, yra užkietėjęs vienišius – socialiniame tinkle teturi vieną
draugą. Vieną dieną eidamas per miškelį jis randa
nužudytos klasės draugės Evelinos kūną… Nors
ir šiurpu, tai atrodo lyg atsitiktinumas. Tai šiuolaikiška istorija apie paauglius, beglobius, betėvius
ir vienišus vaikus, kurie suaugę ne pagal metus,
kurie rūpi, jei apskritai rūpi, tik patiems sau ir be
paliovos ieško meilės ir savo vietos po saule.
371. Webb, Holly (1976–). Ištikimas šuniukas : [apysaka] / skaitovė Jolanta Pašutienė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2016.
Ana su džiaugsmu priima senelių kvietimą
savaitę paplaukioti jų kateriu kanalais. Dar smagiau, kad drauge keliaus ir jos augintinis seteriukas Nikas. Mergaitė nekantriai laukia, kol galės
jį ilgai vedžioti pakrantės taku ir žaisti laivo denyje. Tačiau kateryje guviam šuniukui stinga vietos,
netrukus jis ima kelti rūpesčių. Anai plyšta širdis,
kai suaugusieji nutaria, kad Nikas turi grįžti namo.
Labai nuliūsta ir seteriukas. Jis žūtbūt trokšta likti
su mylima šeimininke, nieku gyvu nenori būti nuo
jos atskirtas.
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372. Webb, Holly (1976–). Palikti šunyčiai :
[apysaka] / skaitovė Jolanta Pašutienė. – V : LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2016.
Jau kuris laikas Zoja padeda tetai Džo gyvūnėlių prieglaudoje. Kartą ant prieglaudos laiptų jos
aptinka kartoninę dėžę su trimis paliktais šunyčiais.
Jiems reikia daug priežiūros, šis darbas ir tenka
Zojai. Ypač didelio dėmesio reikalauja mažiausioji
kalytė Margutė. Zoja žino, kad negali turėti savo
augintinio, ir ji vislabiau prisiriša prie rastų šunelių,
labiausiai pamilsta Margutę. Kaip ji ištvers, atėjus
laikui atsisveikinti su numylėtine?
373. Webb, Holly (1976–). Pasiklydusi sniege : [apysaka] / skaitovė Jolanta Pašutienė. – V.:
LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2012.
Pūkė nepaprastai trokšta turėti namus. Jos
broliukai ir sesutės greitai randa šeimininkus, bet
niekas nenori imti mažos, liesos rainiukės. Kartą į
ūkį užsuka Elė su mama. Ji iškart pamilsta katytę
ir meldžia mamos leisti ją pasiimti. Tačiau mama
tvirtai pareiškia – katės jie nelaikys. Likimas išski231

ria Pūkę su Ele. Katytei tenka patirti baisių išgyvenimų. Kas laukia gyvūnėlio, kurio niekas nenori
priglausti?
374. Webb, Holly (1976–). Pavogtas šunelis
Semas : [apysaka] / skaitovė Jolanta Pašutienė. –
V.: LAB, 2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 15 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2016.
Auksinis retriveriukas Semas – nuostabiausia
kada nors Emilės gauta dovana. Mergaitė ir šunelis labai susidraugauja. Pasibaigus Kalėdų atostogoms, Emilei vėl reikia lankyti mokyklą. Ji liūdi,
kad tiek ilgam tenka palikti augintinį namie. Vieną
popietę vagys pagrobia Semą iš sodo. Emilė baisiai susijaudina, bet ryžtasi susigrąžinti savo nuostabų šunelį. Tik kaip jį surasti?
375. Webb, Holly (1976–). Vienišoji Baltukė :
[apysaka] / skaitovė Jolanta Pašutienė. – V.: LAB,
2017. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 16 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2014.
Liusė labai nelaiminga – jai teko palikti senuosius namus, draugus ir kraustytis į kitą miestelį.
Mergaitės tėvai tikisi, kad gavusi dovanų katytę
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dukra pralinksmės ir greičiau apsipras naujoje vietoje. Jie suruošia staigmeną – nuperka jai nuostabią Siamo veislės katytę Baltukę. Liusė pamilsta Baltukę iš pirmo žvilgsnio, bet pyksta ant tėvų,
kad šitaip jie viliasi ją užmiršiant senuosius namus.
Todėl mergaitė apsimeta nenorinti katytės. Vargšė
Baltukė pasijunta vieniša ir apleista. Kodėl Liusė
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376. White, Elwyn Brooks (1899–1985)
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377. Vilė Vėl (1953–). Pereik tiltą, kvaily :
[apysaka] / skaitovė Asta Bučienė. – V.: LAB, 2017.
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– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
– Tir. 16 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2016.
Vilė Vėl naujausioje savo knygoje paaugliams
„Pereik tiltą, kvaily“ pasakoja keturiolikmetės
Auksės istoriją. Ji tiesi, atvira ir labai nemėgsta
veidmainių ir prisitaikėlių. Kas atsitiko, kad ji ėmė
meluoti namie ir mokykloje, kad tokia aiški kasdienybė staiga virto painia ir sudėtinga? Į ką atsiremti
paauglei, žengiančiai į suaugusiųjų pasaulį?
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LAB, 2017. – 2 d.. – (Atrask).
D. 1 / skaitovas Audrius Čaikauskas. – 2017.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 6 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Šviesa, 2017.
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