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BENDRIEJI MOKSLO IR
KULTŪROS DALYKAI
1. Grigas, Jonas. Kiek trunka sekundė :
šiuolaikinis pasaulis mokslininko akimis / skaitovas Algimantas Butvilas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. :
Tyto alba, 2011.
Jonas Grigas – Lietuvos MA akademikas,
Vilniaus universiteto profesorius emeritas, habilituotas fizikos daktaras. Ši knyga – apie pasaulio
reiškinius. Joje kalbama apie mokslinį pasaulio
pažinimo metodą, mokslo žinių kūrybą, mokslo
santykį su kultūra, menu, etika, morale ir tikėjimu.
Aptariamas žmones supančios aplinkos – cheminės, elektromagnetinės ir kitokios – poveikis, nagrinėjami Žemėje, Saulėje ir visatoje vykstantys
reiškiniai, šiuolaikinių technologijų poveikio mūsų
sveikatai klausimai.
2. Lietuviškai garsinei knygai – 50 / garso
įrašo red. Dovilė Zuozaitė ; renginio vedėjas Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2012. – 2 garso diskai
AUDIO fmt. – Tir. 2 egz.
3. Rožės Poškienės knygos „Tėviškės
baladės“ pristatymas / garso įrašo red. Dovilė
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Zuozaitė; renginio vedėja Justina Gagarina. – V. :
LAB, 2012. – 1 garso diskas AUDIO fmt. – Tir. 20
egz.
4. Simono Bendžiaus pokalbis su Justina Gagarina : iš radijo laidos „Ryto garsai“,
transliuotos 2012 05 19 / garso įrašo red. Dovilė
Zuozaitė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 2 egz.
Turinys: Pokalbis apie Lietuvos aklųjų biblioteką ir jos istorijos muziejų.
FILOSOFIJA.
PSICHOLOGIJA.
ETIKA
5. Camus, Albert (Kamiu, Albertas). Maištaujantis žmogus / skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
20 egz. – Įgars. iš : V. : Kronta, 2006.
Ši esė – vienas iš svarbiausių XX amžiaus
veikalų, jo aktualumas dar labiau išryškėja mūsų
dienomis, kai pasaulis blaškosi tarp maišto
ir terorizmo. Bet kokia revoliucija siekia tapti
visuotine, dėl abstraktaus teisingumo panaikinama
laisvė baigiasi nihilizmu ir teroru. Praktiškai nėra
8

jokio skirtumo tarp fašizmo ir stalinizmo.
6. Gilbert, Elizabeth. Pasižadėję : kaip
skeptikė susitaiko su vedybomis / skaitovė Eglė
Špokaitė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt.– Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Vaga, 2010.
Elizabet ir Felipė, su kuriais susipažinome
pirmojoje E. Gilbert memuarų knygoje „Melskis,
valgyk, mylėk“, buvo pasižadėję niekada
nesusituokti. Tačiau likimas paruošė
jiems
staigmeną – migracijos tarnybos pavidalu. Tai
šilta, jausminga knyga, kurioje bandoma susivokti
savyje, atrasti savo kelią, suvesti savo sąskaitas
su santuoka.
7. Grün, Anselm (Griunas, Anzelmas). Labas, senatve / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V. :
LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgars. iš : Riešė (Vilniaus r.) : Tapati knyga,
2009.
Kas gi nori pasenti? Dažnai apmąstymai apie
senatvę nustumiami šalin. Anzelmas Griunas, kiek
perkopęs 60 metų, skatina skaitytojus sąmoningai patyrinėti savo senėjimą. Senėjimui suteikus
dvasingumo šis amžiaus tarpsnis taps brandos ir
dvasinio tobulėjimo laikotarpiu bei atvers naujas
9

gyvenimo gelmes.
8. Kurpatov, Andrej. Santuokos keliai ir
klystkeliai / skaitovas Juozas Šalkauskas. – V. :
LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
Žymaus rusų psichoterapeuto knyga apie šeimyninę laimę. Kaip rasti bendrą kalbą su partneriu? Kaip įveikti krizes, neišvengiamas kiekvienos
šeimos gyvenime? Kaip užkirsti kelią partnerio
neištikimybei ir išsaugoti laimę? Andrejaus Kurpatovo patarimai įdomūs, praktiški, netikėti ir taiklūs.
9. Sharma, Robin Shilp (Šarma, Robinas).
Lyderis be titulo : kiekvieną dieną pranokite save
tokius, kokie buvote vakar / skaitovas Mantautas
Bružas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : Kaunas : Luceo,
2010.
10. Shoshanna, Brenda. Gyvenimas be baimės : 7 dvasios ramybės principai / skaitovė Eglė
Čekuolytė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Vaga, 2010.
Norint pažinti tiesą, susigrąžinti vidinę laisvę
ir suvokti, kas iš tikrųjų esate, pirmiausia turite pa10

žvelgti baimei į akis: iš kur ji atsiranda, kas baimę
kursto, kokiais pavidalais ji prisidengia. Septyni
dvasios ramybės principai padės atsikratyti baimės, pakeisti ją į drąsos ir stiprybės šaltinį, atgauti
įgimtą saugumo jausmą, gerovę, pasitikėjimą savimi, kitais ir pačiu gyvenimu.
11. Smith, Robert Rowland (Smitas, Robertas Roulandas). Prie vairo su Platonu : gyvenimo
kelio ženklai / skaitovas Audrius Čaikauskas. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2012.
Pasitelkiant filosofiją, istoriją, kiną, dailę, literatūrą ir psichologiją, knygoje „Prie vairo su Platonu“ analizuojama tikroji įvykių, kuriuos kiekvienas privalome patirti, prasmė. Išgirsite Aristotelio
nuomonę apie mokyklos lankymą, iš Heideggerio nemažai sužinosite apie kraustymąsi į naujus
namus, Miltonas ir Froidas naujai atvers skyrybų
prasmę, o iš Prusto sulauksite patarimų apie tai,
kaip senatvėje tapti išmintingam.
12. Smith, Robert Rowland (Smitas, Robertas Roulandas). Pusryčiai su Sokratu : kasdienio gyvenimo filosofija / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2011.
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Roberto Roulando Smito knyga „Pusryčiai su
Sokratu: kasdienio gyvenimo filosofija“. Joje kasdienio gyvenimo reiškiniai iliustruojami filosofijos
dėsniais, o šie – kasdienio gyvenimo reiškiniais.
Autorius nuosekliai veda mus per kasdieninės
dienotvarkės elementus, pradedant rytmetiniu
kėlimusi iš miego, per prausimąsi, pusryčiavimą,
vykimą į darbą ir t. t., iki pat susiruošimo nakties
miegui. Apie kiekvieną šių dienotvarkės etapų yra
ką nors pasakę didieji pasaulio mąstytojai, ir jų
mintys pateikiamos knygoje.
RELIGIJA
13. Iohannes Paulus : II, Papa, palaimintasis (Jonas Paulius). Dovana ir paslaptis : mano
kunigystės penkiasdešimtosioms metinėms / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2012. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš :
V. : Katalikų pasaulis, 1997.
14. Yancey, Philip. Jėzus, kokio niekada nepažinojau / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš : V. : Katalikų pasaulis, 2002.
Ph. Yancey, užaugęs krikščioniškoje šeimoje,
dalijasi savo išgyvenimais, kaip atrado ir suvokė
12

Jėzų iš naujo. Autorius ieško sąlyčio tarp gyvenimo ir Evangelijos, pasiremia istoriniais duomenimis ir šiuolaikinėmis realijomis, taip įtraukdamas
skaitytoją į gyvą, emocionalų ir intriguojantį pasakojimą, kupiną humoro ir išminties.
15. Melgar, Luis T. Popiežių istorija : nuo šv.
Petro iki Benedikto XVI / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V. : LAB, 2012. – 2 garso diskai MP3 fmt.
– Tir. 30 egz. – Įgars. iš : Kaunas : Šviesa, 2008.
Leidinyje populiariai pristatomas visų 265 popiežių (nuo pirmojo, šv. Petro, iki Benedikto XVI)
gyvenimas, aptariami svarbiausi jų darbai, atskleidžiamos kai kurios bažnytinio pasaulio intrigos.
Visa popiežių istorija chronologiškai suskirstyta
svarbiausiais Katalikų Bažnyčios istorijos etapais.
16. Religinės bendruomenės / skaitovas
Virgilijus Kubilius. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Lietuva : knygų serija mokiniams).
– Tir. 22 egz. – Įgars. iš : V. : Mokslo ir enciklopedijų leid. in–tas, 2009.
Knygoje aptariama religijos kilmė ir jos transformacijos, aprašomos Lietuvos tradicinės religinės bendruomenės (lotynų ir graikų apeigų katalikai, evangelikai liuteronai ir evangelikai reformatai,
13

stačiatikiai, sentikiai, judėjai, musulmonai, karaimai), supažindinama su religijos istorija, tikėjimo
ir kultūros ypatumais, apibūdinamas santykis su
valstybe.
VISUOMENĖS MOKSLAI
17. Adamkus, Valdas. Paskutinė kadencija :
Prezidento dienoraščiai / [literatūrinis bendraautoris Valdas Bartasevičius]; skaitovas Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2012. – 2 garso diskai MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2011.
Knygoje Prezidentas ne vien detaliai aprašo
įvykius, atspindinčius laikotarpį po 2003 metų prezidento rinkimų ir jo antrosios kadencijos, bet ir
juos atvirai vertina, komentuoja, pateikia politikų
portretų.
18. Azguridienė, Guoda. Auksinės žuvelės
ilgesys : Lietuvos civilizacijos metamorfozės trečiajame tūkstantmetyje : [ekonominės esė] / skaitovė Eglė Špokaitė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – („Naujojo židinio–Aidų“ b–ka).
– Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Naujasis židinys–Aidai, 2010.
Apie ką ši knyga? Apie gyvenimą. Daugiausia
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apie tai, su kuo žmogus susiduria išėjęs iš namų
– nuėjęs į darbą, valdžios instituciją, atsivertęs laikraštį, atsidaręs piniginę, apsilankęs pas gydytoją,
išleidęs vaikus į mokyklą. Rašau apie šių socialinių erdvių ekonominę pusę. Kodėl jos funkcionuoja taip, o ne kitaip. Nes supratus kodėl, lengviau
toleruoti absurdiškas situacijas, kurios mums neretai atneša tiesioginį skausmą ar nuostolių.
19. Bryson, Bill (Braisonas, Bilas). Namie :
trumpa privataus gyvenimo istorija / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB, 2012. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto
alba, 2011.
Bilo Braisono knyga – ne apie tolimus kraštus ar kosmoso platybes; autorius nukreipė savo
žvilgsnį į tai, kas atrodo labai pažįstama ir įprasta
– į namus. Pasirodo, neiškeliant kojos iš namų,
galima nuklysti pas senovės romėnus, keltus ar
galus, o įprasčiausi namų apyvokos daiktai slepia
daugybę įdomiausių faktų.
20. Čekuolis, Algimantas. Faktai ir šypsenos : enciklopedinė publicistika, iš kelionių vadovo
užrašų / skaitovas Juozas Šalkauskas. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
Įgars. iš : V. : Alma littera, 2012.
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Naujoji žymaus Lietuvos rašytojo Algimanto
Čekuolio knyga „Faktai ir šypsenos“ papuoš ne
vienos šeimos biblioteką. Knyga ne tik pateiks
daugeliui dar negirdėtų, intriguojančių faktų, bet
ir sukels šypseną, skaitant apie kai kuriuos mūsų
turistinių grupių nuotykius užsienyje.
21. Užkalnis, Andrius. Prijaukintoji Anglija /
skaitovas Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2012. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgars. iš :
V. : Baltos lankos, 2010.
Knygos dėmesio centre ne tik patys anglai, jų
papročiai ir gyvenimo būdas, bet ir ten gyvenantys
lietuviai. Autorius apie mūsų tautiečių prisijaukintą šalį pasakoja informatyviai ir jautriai, bet nenuslysta į nereikalingus sentimentus ir – jei reikia –
nevengia be gailesčio įkąsti.
Karų istorija
22. Napoleono armija Lietuvoje : prancūzų
prisiminimai / sudaryt. Joseph Everatt; skaitovas
Algimantas Butvilas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Mintis, 2011.
Knygoje surinkti amžininkų prisiminimai apie
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Napoleono armijos žygį per Lietuvą 1812 metų
vasarą ir jos grįžimą per Vilnių tų pačių metų žiemą. Visoje šitoje gausybėje prisiminimų užfiksuota, kaip kareiviai žygiavo per Lietuvą, kokių patyrė
sunkumų ieškodami maisto, taip pat ginkluoti susirėmimai su rusų caro armija, asmeniniai konfliktai ir draugystės. Prisiminimų autoriai – skirtingų
laipsnių ir socialinės padėties kariai – nuo paprasto eilinio pėstininko iki artimiausio Napoleono patarėjo.
Socialinis darbas
23. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas /
skaitovė Eglė Čekuolytė. – V. : LAB, 2012. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 7 egz. – Įgars. iš :
V. : VPU, 2001.
24. Sutton, Carole. Socialinis darbas, bendruomenės veikla ir psichologija / skaitovė Jūratė
Doveikienė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 7 egz. – Įgars. iš : V. : VU Spec. psichologijos laboratorija, 1999.
Mados
25. Vasiljevas, Aleksandras. Šiandien esu
madingas… : 100 atsakymų į klausimus apie
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madą ir save / skaitovas Virgilijus Kubilius. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgars. iš : Kaunas : Brentus, 2012.
Aleksandras Vasiljevas – ne aktorius, ne politikas, ne muzikantas, bet visi jį pažįsta. Be to,
nepainioja su žymiais bendrapavardžiais. Pavydėtinas vaidmuo žmogaus, kurio profesija iki šiol
skamba egzotiškai – mados istorikas. Beje, darbas tikriausiai priklauso ne nuo pareigų pobūdžio,
o nuo nuotaikos, su kuria jis šias pareigas atlieka.
Tautosaka
26. Pasaulio anekdotai / [parinko ir į lietuvių k. vertė Virgilijus Miškinis]. – V. : LAB, 2010–
2012. – 3 kn.
Kn. 2 / skaitovas Juozas Šalkauskas. – 2012.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars.:
Kaunas, Tyrai, 1996.
Kn. 3 : Trys rabinai valtyje / A. Stenlis Krameris ; skaitovas Juozas Šalkauskas. – 2012. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš :
Kaunas, Tyrai, 1998.
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Tiflologinė
literatūra
27. Beatričės Grincevičiūtės 100–ųjų gimimo metinių minėjimas : (2011 10 27; Vilnius,
LAB) / renginio vedėja Justina Gagarina. – V. :
LAB, 2012. – 2 garso diskai AUDIO fmt. – Tir. 7
egz.
28. Dabašinskas, Ginas. Prie pietų stalo :
žinių radijo laida, transliuota 2012 03 30 : pokalbis su Lietuvos aklųjų bibliotekos direktore Rasa
Januševičiene. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir . 2 egz.
29. XXI a. skaitmeninė garsinė knyga : leidyba, sklaida, skaitytojas : tarptautinė moksl.–
praktinė konferencija (2012 04 19–20 d.;
Vilnius, LAB) / konferencijos vedėja Justina Gagarina. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 7 egz.
30. Elenos Joneliūkštienės 80–metis :
(2011 12 15; V., LAB) / renginio vedėja Justina
Gagarina ; garso įrašo operatorius Juozas Valentukevičius ; garso įrašo red. Dovilė Zuozaitė. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas AUDIO fmt. – Tir.
2 egz.
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31. Metrikytė, Karina. Ryto Allegro : radijo
laida , transliuota 2012 10 19 per LRT „Klasiką“ /
pokalbis su Rasa Januševičiene ir Jadvyga Kuoliene ; garso įrašo red. Dovilė Zuozaitė. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 2 egz.
32. Vyturiukai 2011 : tarptautinis aklųjų ir
silpnaregių vaikų meninės raiškos ir kūrybos
festivalis–konkursas : (2011 11 11; V., LASUC) /
renginio vedėjai: Oreta Strazdauskaitė, Osvaldas
Bareikis. – V. : LAB, 2012. – 3 garso diskai AUDIO
fmt. – Tir. 7 egz.
ZOOLOGIJA
33. Kazitėnas, Alfonsas. Klega miškai
paukščių balsais : skaitiniai [apie paukščius] /
skaitovas Vytautas Širka. – V. : LAB, 2012. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 18 egz. – Įgars. iš :
Kaunas: Lututė, 2010.
MEDICINA
34. Kulvinskas, Viktoras. Kaip išlikti XXI
amžiuje : planetos gyduolių vadovas / skaitovė
Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 2012. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tir. 16 egz. – Įgars. iš : V. : Žalia
mityba, 2011.
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35. Liaudies medicinos patirtis / sudaryt.
Aušra Žvirblienė; skaitovė Violeta Mickevičiūtė. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt.– Tir. 20
egz. – Įgars. iš : V. : Vaga, 2008.
Knygoje rasite labai paprastas, kiekvienam
prieinamas priemones sveikatai pataisyti ir išlaikyti. Rasite ir praktiškų patarimų, kaip panaudojus
tokias paprastas priemones kaip sodą, druską,
kiaušinius, pipirus ir kitas, galima greitai pasveikti
ar išvengti kai kurių ligų. Visi šie patarimai ir receptai tiems, kam rūpi savo ir savo artimųjų sveikata.
36. Senoviniai ir netradiciniai gydymo bū
dai / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Sveikatos receptai). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : Kaunas : Medicina visiems, 2010.
Senovėje, kaip ir šiomis dienomis, žmonės
kentėjo nuo tų pačių ligų. Mokslininkai mano, jog
šiais laikais padaugėjo tik širdies, nervų sistemos
ligų ir piktybinių auglių. Gilioje senovėje žmonėms
ir pati mažiausia infekcija atrodė kaip didžiausia
nelaimė. Kaip jie gydėsi? Apie tai sužinosite perskaitę šią knygą.
37. Taunytė, Filomena. Ieškau tikro lietuvio
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: publicistika ir medicina / skaitovė Elvyra Latėnienė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2011.
Filomena Taunytė naujoje knygoje pataria
gydyti dvasios ir kūno ligas savo praktikoje patikrintais paprastais metodais. Daug dėmesio skiria
mitybai, aiškina apie kepenų valymą, apie prieskonių, piktžolėmis laikomų augalų vaistines savybes, pateikia sveikatai naudingų paprastų ir lengvų pratimų.
KATASTROFOS
38. Butkuvienė, Gerda. „Titaniko“ lietuviai :
tautiečiai, atsidūrę amžiaus katastrofos įvykių sūkuryje / Gerda Butkuvienė, Vaida Lowell ; skaitovas Mantautas Bružas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : Kaunas
: Obuolys, 2012.
Žurnalisčių Gerdos Butkuvienės ir Vaidos Lowell (JAV) parengta knyga apie legendinį laivą „Titanikas“, skirta paminėti 100–osioms jo metinėms
ir atskleisti lietuviškąją istorijos perspektyvą. Knygoje autorės analizuoja laivu plaukusių tautiečių likimus, cituoja autentiškus dokumentus, publikuoja
originalias archyvines bei pačių darytas nuotrau22

kas bei siūlo susipažinti su visiškai neromantiška
katastrofos puse. Autorės atsako į intriguojančius
klausimus: kas nutiko su neišsigelbėjusių žmonių
kūnais, kaip buvo nagrinėta laivo katastrofa, kaip
ją nušvietė to meto žiniasklaida?
ŠOKOLADO ISTORIJA
39. Coe, Sophie D. (Ko, Sofi Dobžansky).
Tikroji šokolado istorija / Sophie D. Coe, Michael D. Coe ; skaitovė Eglė Čekuolytė. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš : V. : Mintis, 2007.
„Tikroji šokolado istorija“, kurią parašė antropologė, maisto istorikė Sofija Ko ir jos vyras, antropologijos profesorius emeritas Maiklas Ko, sužavėjo daugybę saldumynų mėgėjų ne tik įdomios
ir patikimos informacijos gausa, bet ir sklandžiu
pasakojimu.
MENAS
40. Gerulaitis, Viktoras. Pavėsinėje su Richardu Wagneriu : neišgalvotos muzikos istorijos /
skaitovas Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2012.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 18 egz. – Įgars.
iš : V. : Tyto alba, 2012.
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Knyga „Pavėsinėje su Richardu Wagneriu“
– intriguojanti kelionė po XVIII–XX a. muzikinę
Europą. Pasakodamas apie iškilių kompozitorių
kūrybą, autorius analizuoja giluminius to meto visuomenės gyvenimo procesus, pateikia platų istorinį ir kultūrinį kontekstą. Jo akiratyje – asmenybės, kurių muzikinis mąstymas peržengė jų
epochos ribas: E. Grigas, J. Bramsas, R. Štrausas, R. Wagneris, B. Smetana, E. Enescu ir kiti.
41. Kraptavičius, Marius. Šokio alėjomis /
skaitovas Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2012. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš :
V. : Gimtasis žodis, 2011.
Tarp gana populiaraus interviu žanro leidinių
Mariaus Kraptavičiaus „Šokio alėjomis“ kris į akis
tuo, kad dialogai čia sukasi apie, atrodytų, vien
šventėmis žiburiuojantį šokio pasaulį. Ar iš tiesų
šios meno srities pasaulyje – vien šventės? Kokia
kaina pasiekiamas ir ar ne per trumpas tas „žiburiavimas“ tokią specialybę pasirinkusiojo gyvenime? Apie skirtingus atėjimo į šią profesiją ir įsipareigojimo jai būdus knygos puslapiuose pasakoja
choreografai, baleto artistai ir jų pedagogai.
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GEOGRAFIJA
42. Harrer, Heinrich. Septyneri metai Tibete :
mano gyvenimas prie Dalai Lamos rūmų / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V. : LAB, 2012. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. :
Kronta, 2004.
43. Semaškaitė, Ingrida. Dvarai : spindesys
ir skurdas : Lietuvos dvarų likimai / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Algimantas:
Tėviškės trauka, 2008.
44. Užkalnis, Andrius. Kelionių istorijos /
skaitovas Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2012. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš :
V. : Baltos lankos, 2011.
Šioje knygoje – Andriaus Užkalnio kelionių
pasakojimai. Nuo Delio iki Sapporo, nuo Dubajaus iki Vilniaus. Keturi žemynai: Europa, Azija,
Afrika, Amerika.
BIOGRAFIJOS
45. Jobson, Robert (Džobsonas, Robertas). Viljamas ir Keitė : jų meilės sakmė : garsiau25

sioms amžiaus vedyboms atminti / skaitovas Vytautas Širka. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Aktėja,
2011.
„Rašydamas šią knygą norėjau parodyti ilgą
ir vingiuotą karalaičio Viljamo bei jo išrinktosios
Keitės Midlton kelią į vienas kito širdį, kuo raiškiau aprašyti tuos nelengvus išbandymus, kuriuos
jiedviem teko patirti, ir galiausiai kiek įmanoma
giliau atskleisti jų prigimtinę ir gyvenimo patirtimi
sukauptą tvirtybę, kuri padės iš pamatų atnaujinti
bei sustiprinti karališkosios šeimos padėtį dvidešimt pirmame amžiuje.“ [Autorius]
46. Maurois, André (Morua, Andrė). Baironas / skaitovas Algimantas Butvilas. – V. : LAB,
2012. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš : V. : Margi raštai, 2007.
47. Maurois, André (Morua, Andrė). Žorž
Sand gyvenimas / skaitovas Vytautas Širka. – V. :
LAB, 2012. – 2 garso diskai MP3 fmt. – (Siluetai).
– Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Vaga, 1979.
„Žorž Sand gyvenimas” – tai ištisa epocha,
kurios centre iškyla prancūzų rašytojos Žorž Sand
(1804–1876) figūra. Tai moteris, pakėlusi balsą
26

už moterų lygiateisiškumą, ilgą savo gyvenimo
dalį buvusi „dvasios galiūne”, įkvėpusi Šopeną
ir Miuse, artimai bendravusi su Delakrua, Floberu, Balzaku ir kt. A. Morua stengiasi kiek galima
objektyviau nušviesti audringą Ž. Sand gyvenimą,
atskleisti be galo prieštaringą jos vidinį pasaulį,
parodyti kūrybos reikšmę.
48. Montefiore, Simon Sebag. Stalinas :
raudonojo caro dvaras / skaitovas Vytautas Širka.
– V. : LAB, 2012. – 3 garso diskai MP3 fmt. – Tir.
30 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2011.
Autorius garsiojoje savo knygoje „Stalinas:
Raudonojo caro dvaras“ vaizduoja Staliną, dvidešimt įtakingiausių jo didžiūnų ir jų šeimų narius,
parodo, kaip jie valdė ir kaip gyveno savo valdžios
apogėjuje. Knygoje nepaprastai vaizdingai pateikiama Stalino „dvaro“ kronika – nuo 1929 metų,
kai jis buvo džiaugsmingai pripažintas Vadu, iki
pat jo mirties.
49. Montefiore, Simon Sebag. Stalino jaunystė / skaitovas Vytautas Širka. – V. : LAB, 2012. – 2
garso diskai MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš :
V. : Tyto alba, 2009.
50. Neužmirštamas Vaižgantas : atsimi27

nimai, esė, laiškai / sudarytojas Alfas Pakėnas;
skaitovas Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2012.
– 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars.
iš : V. : Lietuvos rašytojų s–gos l–kla, 2009.
51. Paulikaitė, Remigija. Vytautas Tomkus.
Aš vis dar Tadas Blinda… / skaitovas Romualdas
Ramanauskas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Laisvos
valandos , 2010.
Legendinis kino ir teatro aktorius Vytautas
Tomkus biografinėje knygoje ryžosi leistis į prisiminimus. Į tuos, kuriuose – nuotykiai, meilė ir
smagios filmavimų istorijos. Ir viskas – skausmingai atvira, nepaprastai nuoširdu, tokio gyvenimo ir
tokios aktorystės Vytautui Tomkui pavydėti galėtų
kiekvienas jaunosios kartos aktorius…
52. Radzinskis, Edvardas. Rasputinas : gyvenimas ir mirtis : romanas / skaitovas Rimantas
Pranckūnas. – V. : LAB, 2012. – 2 garso diskai
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera,
2011.
1995 metais buvo rasti dokumentai, kuriuose užfiksuota Rasputino artimiausių žmonių apklausa. Naudodamasis šiuo detaliu istoriniu įrašu,
28

Edvard Radzinsky parašė išsamią biografiją, pilnai atkurdamas įspūdingą gyvenimą asmenybės,
pakeitusios Rusijos istoriją. Šios asmenybės portretas iškyla visomis prieštaringomis briaunomis.
ISTORIJA
53. Angela, Alberto (Andžela, Albertas).
Viena diena Senovės Romoje : kasdienis gyvenimas, paslaptys ir įdomybės / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2012.
Alberto Angela (Alberto Andžela, g. 1962 m.)
– italų paleontologas, gamtos tyrinėtojas ir rašytojas nepailsdamas vedžioja skaitytoją po romiečių
pasaulį: nuo 6 ryto, kai miestas pabunda, iki pat
vidurnakčio. Senovės Romą knygoje mes galime
matyti, pajusti ir netgi užuosti, keliauti po turtingųjų
namus, besižavint prabangiai įrengtais interjerais,
užsukti į virtuvę ir pasmalsauti, kas šiandien gaminama pietums, aplankyti vergų turgų ir stebėti
gladiatorių kovas Koliziejuje.
54. Briedis, Laimonas. Vilnius – savas ir
svetimas / skaitovas Mantautas Bružas. – V. :
LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgars. iš : V. : Baltos lankos, 2012.
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Knygoje Vilniaus istoriją pasakoja klajūnai –
keliautojai, kurie užklydo į miestą savo gyvenimo
kelionių metu. Panaudodamas kitataučių balsus,
autorius iškelia Vilnių iš tradicinio nacionalinės istorijos konteksto ir perneša prie Europos širdies,
meistriškai laviruoja gyvoje miesto istorijoje nuo
pat jo legendinės pradžios – Didžiojo kunigaikščio
Gedimino sapno, iki šiuolaikinių problemų – gyventojų migracijos.
55. Davies, Norman. Dievo žaislas : Lenkijos
istorija. – V. : LAB, 2012. – 2 t. – (Atviros Lietuvos
knyga). – Įgars. iš : V. : Lietuvos rašytojų s–gos
l–kla, 1998.
T. 1 : Nuo seniausių laikų iki 1795 metų / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – 2 garso diskai MP3
fmt. – Tir. 30 egz.
T. 2 : Nuo 1795 metų iki mūsų dienų / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – 2 garso diskai MP3
fmt. – Tir. 30 egz.
56. Kiaupa, Zigmantas. Kauno istorija. – V. :
LAB, 2012. – t.
T. 1 : Kauno istorija nuo seniausių laikų iki
1655 metų / skaitovas Virgilijus Kubilius. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 10 egz. – Įgars. iš : Vilnius
: Petro ofsetas, [2010].
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57. Snyder, Timothy (Snaideris, Timotis).
Kruvinos žemės : Europa tarp Hitlerio ir Stalino
/ skaitovas Vytautas Širka. – V. : LAB, 2012. – 2
garso diskai MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš :
V. : Tyto alba, 2011.
Timotis Snaideris, (g. 1969 m.) studijavo istoriją Oksforde, šiuo metu yra Jeilio universiteto
profesorius, tyrimo sritys – Rytų Europos ir holokausto istorija. Studijoje „Kruvinos žemės“ Timotis
Snaideris pasakoja tris neatsiejamai susipynusias
istorijas: apie Stalino terorą, Hitlerio holokaustą ir
ne žydų tautybės žmonių bei karo belaisvių marinimą badu „kruvinose žemėse“.
58. Urban, William L. (Urbanas, Williamas).
Žalgiris ir kas po jo : Lietuva, Lenkija ir Vokiečių
ordinas – nemirtingumo beieškant / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB, 2012. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Mokslo ir enciklopedijų leid. in–tas, 2004.
Knygoje „Žalgiris ir kas po jo“ gana detaliai
nagrinėjamas Vidurio Rytų Europos XIV a. pabaigos – XV a. laikotarpis. Ypač daug dėmesio skiriama Vokiečių, arba Kryžiuočių ordino, Lietuvos
(pirmiausia Žemaitijos) ir Lenkijos santykiams,
Žalgirio mūšiui (1410), aptariama šių valstybių ir
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Aukso ordos, Rusios, Šventosios Romos imperijos (Austrijos, Čekijos, Vokietijos žemių ir kitų),
Skandinavijos šalių tolesnė raida XV amžiuje.
Lietuvos istorija glaudžiai siejama su kitų to meto
Europos šalių raida ir tai šią knygą daro išskirtinę
istorinės literatūros lietuvių kalba kontekste.
59. Zubkova, Jelena. Pabaltijys ir Kremlius,
1940–1953 / skaitovas Rimantas Pranckūnas. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgars. iš : V. : Mintis, 2010.
Elenos Zubkovos „Pabaltijys ir Kremlius.
1940–1953 m.“ – išsami istorijos studija, atskleidžianti, kaip Lietuva, Latvija ir Estija tapo Sovietiniu Pabaltiju. Tiriama, kokie buvo šių šalių sovietizavimo sprendimų priėmimo būdai ir kas tokius
sprendimus priėmė. Keliami klausimai, kada Stalinui kilo mintis sovietizuoti šias šalis, kaip keitėsi
inkorporavimo į sovietinę sistemą metodai, kaip
klostėsi Kremliaus, Baltijos šalių elito ir paprastų
piliečių santykiai.
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ĮVAIRIŲ ŠALIŲ
GROŽINĖ LITERATŪRA
Airių literatūra
60. Ahern, Cecelia. Dovana : [romanas] /
skaitovas Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2012. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgars. iš :
V. : Alma littera, 2010.
Cecelia Ahern pasakoja šmaikščią, šiltą ir išmintingą šiuolaikinę istoriją apie meilę, atgailą, viltį ir dar kartą suteiktą galimybę. Tai kerinti ir prasminga istorija, kuri mums visiems byloja apie laiko
vertę, apie tai, kas iš tiesų gyvenime svarbu.
61. Barclay, Alex. Tamsos švyturys : [romanas] / skaitovas Romualdas Ramanauskas. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgars. iš : Kaunas : Jotema, 2010.
„Tamsos švyturys“ – tai romanas, kuris smeigia tartum peilis ir knaisiojasi po intymiausius vyro
ir žmonos, įsimylėjėlių ir neišskiriamų draugų santykius. Genialus pasakojimas apie sunkumų kamuojamą šeimą veda į nežinomybę, visą laiką
atskleisdamas ką nors šokiruojančio, ir nenumaldomai skuba pritrenkiančios kulminacijos link.
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62. Donoghue, Emma (Donohju, Ema).
Kambarys : [romanas] / skaitovas Lukas Padribonas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2012.
Išradinga, graudi ir nuoširdaus juoko persmelkta istorija apie motiną ir sūnų, kurių meilė
padeda išlikti neįmanomomis aplinkybėmis.
63. Hill, Melissa (Hil, Melisa). Atleisk man : romanas / skaitovė Dalia Elena Stonytė. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
Įgars. iš : V. : Alma littera, 2010.
Leoni padarė tik vieną svarbų sprendimą per
visą savo gyvenimą − sutiko tekėti už Adamo. Tačiau ar tik jis nebuvo pernelyg skubotas… „Atleisk
man“ − graži, nuoširdi ir jautri istorija.
Anglų literatūra
64. Al–Nahi, Donya. Dykumos angelas : tikra istorija apie moterį, sugrąžinusią motinoms jų vaikus /
skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2012. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgars. iš :
V. : Alma littera, 2011.
Knygoje pasakojama apie sutuoktinius, kilu34

sius iš skirtingų kultūrų – Rytų ir Vakarų. Iš pradžių
kultūriniai skirtumai neatrodo tokie svarbūs, bet
kai atsiranda vaikų, kyla nesutarimų. Musulmoniškoje aplinkoje užaugę vyrai įsitikinę, kad jų vaikai
privalo būti auklėjami tik pagal Rytų šalių papročius. Tad norėdami apsaugoti nuo blogos Vakarų
įtakos, vyrai arabai slapta grobia savo vaikus ir išveža juos į gimtuosius Rytus.
65. Archer, Jeffrey (Arčeris, Džefris). Prigimties belaisvis : romanas / skaitovas Mantautas
Bružas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : Kaunas : Obuolys,
2009.
Jeigu Denis Kartraitas būtų pasipiršęs Betei Vilson diena ar dviem anksčiau, jo nebūtų suėmę ir apkaltinę geriausio draugo nužudymu. Kas
patikės Denio istorija, jeigu keturi liudytojai – teisininkas, populiarus aktorius, aristokratas ir jauniausias garsios firmos darbuotojas, − it susitarę
tvirtina, jog vaikinas kaltas?Denį nuteisia 22–jiems
metams laisvės atėmimo ir išsiunčia į Belmaršo
kalėjimą, labiausiai saugomą įkalinimo įstaigą visoje šalyje. Tačiau Spenseris Kreigas, Lorensas
Davenportas, Džeraldas Peinas ir Tobis Mortimeris neįvertino Denio pasiryžimo atkeršyti ir Betės
nenuilstamo troškimo surasti teisybę…
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66. Arnold, Gaynor (Arnold, Gajnor). Mergina mėlyna suknele : romanas / skaitovė Violeta
Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Versus aureus, 2010.
Romane pasakojama Alfredo ir Dorotėjos
Gibsonų gyvenimo istorija yra didžiojo Anglijos
rašytojo Charleso Dickenso ir jo žmonos Catherine santuokos drama. Garsiausio Viktorijos laikų
romanisto, knygoje vadinamo Alfredu Gibsonu,
milžiniška energija ir talentas atsiskleidžia per
nuoširdžią meilės istoriją: jaunas įžūlus rašytojas
pameta galvą dėl dailios merginos mėlyna suknele.
67. Barnes, Julian (Barnsas, Džulianas).
Flobero papūga : romanas / skaitovas Algimantas
Butvilas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Šiuolaikinė proza). – Tir. 20 egz. – Įgars.
iš : V. : Baltos lankos, 2011.
Garsiojoje savo knygoje Flobero papūga
Džulianas Barnsas į vieną audinį suaudžia faktus
ir fikciją. Laviruodamas tarp romano, biografijos ir
literatūros kritikos žanrų, sukuria įtraukiantį ir itin
originalų detektyvinių elementų kupiną pasakojimą apie skaitytojus, apsėstus rašytojų ir jų kūri36

nių, apie meną ir tai, kaip jis veikia gyvenimą, apie
meilę, aistras bei išdavystes − ir literatūrines, ir
labai tikroviškas…
68. Cawthorne, Nigel (Kotornas, Naidželas). JAV prezidentų intymus gyvenimas : nuo
Džordžo Vašingtono iki šių dienų / skaitovas Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Algarvė, 1998.
69. Christie, Agatha (Kristi, Agata). Rodžerio Ekroido nužudymas : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Agatos Kristi kolekcija). – Tir. 30 egz.
– Įgars. iš : V. : FNS Group, 2009.
Visuose detektyviniuose romanuose yra tam
tikrų intrigų,tačiau šis A.Kristi šedevras pranoksta juos visus ir stulbinančioje atomazgoje sugrįžta
prie esminių šio žanro principų.
70. Clarke, Arthur Charles (Klarkas, Artūras Čarlzas). 2001 metų kosminė odisėja / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2012. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš :
V. : Tyto alba, 2006.
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Arturo Klarko antrasis dėsnis skelbia: „Vienintelis būdas atrasti ribas to, kas įmanoma, yra
peržengti jas į tai, kas neįmanoma“. Greičiausiai
„2001 metų kosminė odisėja“ yra vienas didžiausių bandymų atskleisti šias ribas, jei tik jos egzistuoja. Jau nuo pat pradžių kūrinyje vaizduojamas
bekalbis žmogbeždžionių pasaulis, kuomet žmogaus dar nebuvo, o pasakojimas užbaigiamas
nauju etapu, kuriame žmogaus jau nėra. Tai tarsi
rėmai paveikslo, vaizduojančio žmogaus – tokio,
kokį jį pažįstame ir suprantame – kelionę laiku ir
erdve.
71. Cole, Martina. Apsupta : moters gyvenimas negailestingame mafijos pasaulyje : [romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V. : LAB,
2012. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
Įgars. iš : V. : Alma littera, 2010.
Daugelio sėkmingų romanų autorė sumaniai
atskleidžia mafijos pasaulio užkulisius, papasakodama merginos, vėliau moters, ištekėjusios už
mafijos vadeivos, gyvenimo istoriją…
72. Cornwell, Bernard. Šarpo tigras : Ričardas Šarpas ir Seringapatamo apgultis 1799 m. : [romanas] / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
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Įgars. iš : V. : Vaga, 2010.
Bernardas Cornwellas – britų rašytojas, parašęs įspūdingąją kareivio Šarpo nuotykių seriją. Ne
veltui laikraštis Sunday Telegraph teigia, kad „Šarpas ir jį sukūręs žmogus yra nacionalinės vertybės“. Kvapą gniaužiantis istorinis romanas įtrauks
į nuotykių sūkurį ir neleis atsitokėti iki paskutinio
puslapio.
73. Downham, Jenny. Kol dar gyva : romanas / skaitovė Eglė Čekuolytė. – V. : LAB, 2012.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars.
iš : V. : Alma littera, 2011.
Nors knygos pavadinimas nuteikia galvojimui
apie mirtį, jokia kita knyga neprivers jūsų taip norėti gyventi. Šioje knygoje pasakojama apie šešiolikmetę mergaitę, mirštančią nuo leukemijos. „Kol
dar gyva“ – kūrinys, artimas kiekvienai paauglei.
Jame tiek daug emocinių svyravimų – troškimų ir
geidulio, apgailestavimų ir įniršio.
74. Gregory, Philippa. Raudonoji karalienė : romanas / skaitovė Dalia Elena Stonytė. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
Įgars. iš : Kaunas : Obuolys, 2011.
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Iš Margaretos Bofort tikimasi viena − kad pagimdys sūnų ir taip laukiamą Lankasterių įpėdinį.
Ištremta į atšiaurųjį Velsą vykdyti pareigos gerokai
vyresniam vyrui, per stebuklą likusi gyva gimdydama, Margareta atranda naująjį pašaukimą − ji,
kaip Orleano mergelė, pasodinsianti į sostą naująjį karalių, kuris baigs amžinus karus Anglijoje ir
suvienys šalį. Ir visai nesvarbu, kad jos sūnų Henriką Tiudorą nuo sosto skiria daugybė pretendentų, nes tokia yra Dievo ir Margaretos valia…
75. Gregory, Philippa. Tyroji žemė : romanas / skaitovė Dalia Elena Stonytė. – V. : LAB,
2012. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
Įgars. iš : Kaunas : Obuolys, 2009.
Tyroji žemė nukelia į Angliją po karalienės
Elžbietos I mirties ir supažindina su reikšmingą
pėdsaką palikusių garsių anglų sodininkų tėvo ir
sūnaus Tradeskantų (jų garbei net pavadintos gėlės − tradeskantės) istorija.
76. Gregory, Philippa. Vandenų dama : romanas / skaitovė Dalia Elena Stonytė. – V. : LAB,
2012. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
Įgars. iš : Kaunas: Obuolys, 2012.
Viduramžių istorija iš esmės yra vyrų istorija,
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moterys joje tarsi ir nedalyvavo. Istorinio romano
meistre tituluojamos Philippos Gregory talentas
– atrasti moteris ir supažindinti su tomis, kurios
nesitaikstė su priimtinomis normomis, nebijojo rizikuoti ir kartu su vyrais ar šalia jų kūrė istoriją.
Kontroversiškas Džeketos likimas atskleidžia permainingą XV a. politinių jėgų pusiausvyrą, Anglijos gyvenimą Rožių karo išvakarėse ir moters –
su magija ar be jos – vaidmenį jame.
77. Huxley, Aldous (Hakslis, Oldas). Beždžionė ir esmė : [romanas] / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 18 egz. – Įgars. iš : Kaunas : Kitos knygos, 2011.
„Beždžionė ir esmė“ mus perkelia į 2108–uosius. Žmonija jau beveik susinaikino per tautinių
valstybių karus, ekonomines krizes ir ekologines
katastrofas. Po planetą klajoja sulaukėjusių vakarykščių garbingų piliečių minios, mėginančios
iš naujo kurti mažas totalitarines religines bendruomenes. Per stebuklą išsigelbėjusi Naujosios
Zelandijos mokslininkų grupelė surengia ekspediciją, siekiančią vėl atrasti Ameriką ir susigaudyti,
kas liko iš civilizacijos po to, kai žmonėmis vadinamos plikosios beždžionės ėmė švaistytis tautinio išskirtinumo, progreso ir aukštųjų technologijų
41

kuokomis…
78. Iggulden, Conn (Iguldenas, Konas).
Tyrų vilkas : romanas [apie Čingischaną] / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2012. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Nuotykių vėjas). – Tir. 30
egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2010.
Kono Iguldeno romanas „Tyrų vilkas“ – krauju
ir ugnimi paženklintas pasakojimas apie Mongolijos stepių siaubą – Čingischaną, jo gimimą, vaikystę ir pirmųjų pergalių skonį. Ši įtampos kupina
istorija – apie didvyriškus nuotykius, apie berniuką, kuris buvo priverstas tapti vyru greičiau, nei
pats to norėjo, apie žiaurius genties įstatymus,
apie ištremtojo kartėlį ir didvyrio triumfą.
79. James, Peter (Džeimsas, Piteris). Alchemikas : [detektyvinis romanas] / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB, 2012. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : Kaunas :
Jotema, 2009.
Monti Banerman tėvas – įžymus genetikos
srities mokslininkas ir Nobelio premijos laureatas,
kurio vadovaujamą genetikos tyrimų laboratoriją
pagaliau perėmė siekiantis tapti didžiausiu pasaulyje farmacijos pramonės gigantas. Ričardas Ba42

nermanas visą laiką abejojo dėl tos kompanijos
moralės, tačiau galų gale jam labai reikalingi pinigai, o šiai kompanijai – jo protas.
80. James, Peter (Džeimsas, Piteris). Prieblanda : [romanas] / skaitovė Jūratė Doveikienė.
– V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
20 egz. – Įgars. iš : Kaunas: Jotema, 2010.
Netikėtai miršta 23–ejų metų Sali Donaldson.
Priblokštas jos vyras Kevinas išgyvena didžiulį sielvartą. Kai pasigirsta kalbos, kad iš jos kapo
girdėjosi garsai, Kevinas pareikalauja ekshumacijos.Koroneriui leidus, Sali kūnas ekshumuojamas
Šv. Onos bažnyčios kapinėse. Nė vienas nesitikėjo tokio siaubo, kurį patyrė atidarius karstą...
81. McEwan, Ian. Atpirkimas : [romanas] /
skaitovė Elvyra Latėnienė. – V. : LAB, 2012. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš :
Kaunas : Jotema, [2005].
Karštą 1935 metų vasaros dieną trylikametė
Brioni pro langą išvysta, kaip jos sesuo Sesilija nusivelka drabužius ir pasineria į dvaro sode esančio
fontano baseiną, o netoliese stovi Robis Turneris,
jos vaikystės draugas, kaip ir Sesilija, neseniai grįžęs iš Kembridžo. Iki šios dienos pabaigos trejeto
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jaunų žmonių likimas pasikeis visam laikui…
82. McEwan, Ian. Šeštadienis : romanas /
skaitovas Virgilijus Kubilius. – V. : LAB, 2012. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš :
V. : Alma littera, 2007.
…Šeštadienis, 2003–iųjų vasario penkioliktoji. Henris Perounas – patenkintas gyvenimu žmogus, pripažintas neurochirurgas, atsidavęs savo
žmonos Rozalindos, laikraščio teisininkės vyras…
Kartą, prabudus prieš auštant, nenugalima jėga jį
patraukė prie lango ir apėmė didelis nejaukumas.
Henrio mintis užvaldė nerimas ir baimė, kad pasauliui, šiam miestui, laimingam jo šeimos gyvenimui gresia pavojus…
83. Montefiore, Santa (Montefjorė, Santa).
Dvasių medis : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V. : LAB, 2012. – 2 garso diskai MP3
fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera,
2011.
„Dvasių medis“ – tai ne tik meilės istorija, bet
ir nepaprastai intriguojantis bei spalvingas pasakojimas apie Argentiną.
84. Setterfield, Diane (Seterfild, Diana).
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Tryliktoji pasaka : [romanas] / skaitovė Giedrė
Maksimaitytė. – V. : LAB, 2012. – 2 garso diskai
MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera,
2008.
Diane Setterfield (Diana Seterfield) – autorė,
pasakojanti dramatišką Angelfildų šeimos istoriją
knygoje „Tryliktoji pasaka“. Tai romanas, užkopęs
į geriausių knygų sąrašų viršūnes ir pelnęs daugelio skaitytojų simpatijas.
85. Tolkien, John Ronald Reuel (Tolkinas,
Džonas Ronaldas Ruelas) Hurino vaikai : [romanas] / [sudarė Christopher Tolkien]; skaitovas Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera,
2008.
Viduržemio sakmėse pasakojama apie tai,
kas nutiko daug šimtmečių iki „Žiedų Valdovo“.
Šios knygos įvykiai klostosi didžioje šalyje už Pilkųjų uostų vakaruose: po tuos kraštus kadaise
vaikščiojo Medžiabarzdis, tačiau juos paskandino didysis kataklizmas, užbaigęs pirmąjį pasaulio
amžių.
86. Watson, Steven J. Kol nenuėjau miegot :
[romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V. :
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LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz.
– Įgars. iš : Kaunas : Jotema, 2011.
Po patirtos, kaip jai yra sakoma, automobilio
avarijos Kristina suserga tam tikra amnezijos forma, todėl geba atsiminti tik pastarąsias 24 gyvenimo valandas. Kasryt atsibunda užmiršusi savo
biografiją ir privalo ją sužinoti iš naujo. Romano
pagrindą sudaro dienoraštis, kuris tampa jos vieninteliu į praeitį vedančiu keliu, kuriame apstu netikėtų akibrokštų: apgaulių, veidmainystės ir netgi
klastos.
87. Waugh, Evelyn (Vo, Yvlinas). Vargingi
kūnai : romanas [apie auksinį jaunimą] / skaitovas
Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Klasika). – Tir. 20 egz. – Įgars.
iš : V. : Tyto alba, 2010.
Evelyn Waugh (1903−1966) − vienas įtakingiausių, kandžiausių ir keisčiausių XX a. britų rašytojų. „Vargingi kūnai“: Londonas, karta, užaugusi tarp dviejų pasaulinių karų, aukštuomenės
grietinėlė, pašėlęs auksinis jaunimas… jiems nerūpi niekas daugiau, išskyrus linksmybes, paskalas ir nuotykius…
88. Weir, Alison. Nekaltoji išdavikė : roma46

nas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
Įgars. iš : Kaunas: Obuolys, 2009.
Alison Weir romane susipina istorijos išmanymas ir laki fantazija. Tai pasakojimas apie ledi
Džeinę Grei − „devynių dienų karalienę“ − penkiolikmetę mergaitę, prieš savo valią atsidūrusią religinių ir pilietinių neramumų, kurie vos nesužlugdė
garsiosios Tiudorų dinastijos XVI a., centre…
89. Woolf, Virginia (Vulf, Virdžinija). Į švyturį : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgars. iš : V. : Versus aureus, 2012.
Romanas – tai vaizdingas gyvas pasakojimas
apie gausią Ramsių šeimą, jų tarpusavio santykius ir vasarą leidžiamas dienas saloje prie Škotijos krantų. Šeimininkus lanko ir nemažas būrelis
svečių, skaidrinančių ir drumsčiančių kasdienybę,
atnešančią lūkesčių ir nusivylimų, įkvepiančių mylėti ir nekęsti…
90. Woolf, Virginia (Vulf, Virdžinija). Ponia
Delovėj : romanas / skaitovė Dalia Elena Stonytė.
– V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
30 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
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Romane „Ponia Delovėj“ subtiliai ir su įžvalga
atskleidžiami herojų vidiniai pasauliai, jų charakterių bruožai, neretai vienas kitam tokie prieštaringi
ir dažnai priklausantys nuo asmeninės patirties,
aplinkos ir socialinio sluoksnio. Tai romanas, kupinas išminties ir psichologinių įžvalgų.
Australų literatūra
91. Morton, Kate. Rivertono dvaro paslaptis :
romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V. : LAB,
2012. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš : V. : Gimtasis žodis, 2007.
1924–ųjų vasara. Prie ežero per prašmatnų
aukštuomenės pokylį didingame Anglijos dvare
nusižudo jaunas poetas. Vienintelės įvykio liudininkės seserys Hana ir Emelina niekada nebesikalbės. 1999–ųjų žiema. Devyniasdešimt aštuonerių Greisę Bredlei, kadaise tarnavusią Rivertono
dvare, aplanko kino režisierė, statanti filmą apie
poeto savižudybę… Romanas „Rivertono dvaro
paslaptis“ – ir jaudinančių paslapčių kupinas detektyvas, ir kerinti meilės istorija.
92. Morton, Kate. Užmirštas sodas : romanas / skaitovė Dalia Elena Stonytė. – V. : LAB,
2012. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
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Įgars. iš : V. : Gimtasis žodis, 2008.
Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse laive,
plaukiančiame į Australiją, rasta vieniša mergaitė. Paslaptinga moteris, pasivadinusi Rašytoja,
žadėjo ja pasirūpinti, tačiau dingo kaip į vandenį.
Tik dvidešimt pirmojo gimtadienio išvakarėse Nelė
O›Konor išgirsta paslaptį, kuri visiems laikams pakeis jos gyvenimą…
93. Roberts, Gregory David. Šantaramas :
romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V. : LAB,
2012. – 3 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2011.
„Šantaramas“ – dešimt Robertso gyvenimo
metų Bombėjaus lūšnynuose, mafijos prieglobstyje, užburianti istorija, parašyta Frankfurto kalėjime, kur galiausiai atsidūrė autorius. Knyga pelnytai tapo literatūriniu triumfu, nepakartojamu, su
meile ir įkvėpimu nupieštu Indijos portretu.
Austrų literatūra
94. Musil, Robert (Musilis, Robertas). Žmogus be savybių : [romanas] / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V. : LAB, 2012. – 2 t. – Įgars. iš :
Kaunas : Vada, 2004.
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T. 1 . – 2012. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir.
30 egz.
T. 2 . – 2012. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir.
30 egz.
Austrų rašytojas Robertas Musilis laikomas
moderniosios austrų literatūros klasiku, o jo romanas „Žmogus be savybių“ – vienu geriausiu XX
amžiaus pasaulinės literatūros kūrinių.
Brazilų literatūra
95. Coelho, Paulo (Koeljo, Paolo). Alefas : romanas / skaitovas Romualdas Ramanauskas. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgars. iš : V. : Vaga, 2011.
Naujausiame Paulo Coelho romane skaitytojai kviečiami į kelionę, kuri atveria akis, suteikia
stulbinančių patirčių, grąžina tikėjimą meile ir gyvenimo prasmingumu.
Danų literatūra
96. Høeg, Peter (Hiogas, Peteris). Tylioji
mergaitė : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius.
– V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
30 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2009.
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Klara Marija, „tylioji mergaitė“ – nepaprastas
vaikas, gaubiamas absoliučios tylos. Tokios tylos
Kasparas bergždžiai ieškojo visą gyvenimą. Jų
keliai netikėtai susikerta, tačiau mergaitė paslaptingai dingsta. Kas pagrobė Klarą Mariją? Ieškodamas tyliosios mergaitės, Kasparas užkerta kelią gamtos kataklizmams, sužino tiesą apie save
patį ir prisiliečia prie paslapčių, prieinamų tik išrinktiesiems…
97. Kaaberbøl, Lene. Berniukas lagamine :
romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V. :
LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2010.
Nina Borg − Raudonojo Kryžiaus slaugė. Ji
dirba su pabėgėliais Danijoje − oficialiai, o kartais ir neoficialiai. Šantažas, prekyba žmonėmis,
išnaudojimas ir ankstyva mirtis − to pasaulio kasdienybė; tame pasaulyje nuolat dingsta vaikai, bet
niekas dėl to nesisieloja. Tačiau Nina į visa tai pro
pirštus žiūrėti negali. Lagamine radusi berniuką, ji
stengiasi išsiaiškinti, kas jis toks, kaip čia atsidūrė.
Apsisprendžia nieku gyvu neleisti, kad šis mažylis
dingtų kaip dingo daugybė kitų. Pasirodo, toks apsisprendimas gali kainuoti jai gyvybę…
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Estų literatūra
98. Leesalu, Diana (Lėsalu, Diana). Žaidimas yra tikrovė : šių dienų romanas jaunimui /
skaitovė Giedrė Maksimaitytė. – V. : LAB, 2012. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš :
V. : Tyto alba, 2010.
„Žaidimas yra tikrovė“ – knyga apie gyvenimą
be pagražinimų. Jaunų žmonių gyvenimą. Apie
tai, kad ribas reikia peržengti laiku, kai esi trylikos
ar keturiolikos, o ne vėliau, kai alkoholis, žolė ir
seksas pasiekiami taip lengvai. Imk kiek nori – bet
ar godžiai griebdamas siūlomą laisvę, mokėsi sustoti?
Ispanų literatūra
99. Cabanas, Antonio. Tūkstantmečio sapnas : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgars. iš : V. : Gimtasis žodis, 2012.
Romano veiksmas vyksta šių dienų Ispanijoje. Pagrindinė herojė Julija nueina į antikvarinių
daiktų aukcioną, kuriame visiškai absurdiškai į
rankas pakliūva tūkstantmetė skarabėjo statulėlė. Julija praranda ramybę, nes ji yra pažadėjusi
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mirštančiam žmogui grąžinti dirbinį ten, kur jam ir
dera būti – į Egipto faraono relikvijų muziejų…
Italų literatūra
100. Riccarelli, Ugo (Rikarelis, Ugo). Tobulas skausmas : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– (Šiuolaikinė proza). – Tir. 30 egz. – Įgars. iš :
V. : Baltos lankos, 2010.
U. Riccarelli romane „Tobulas skausmas“ išgyvenama visa tragiška XX a. Italijos istorija. Šis
pasakojimas – realistinis ir fantastiškas, epinis ir
buitinis – tai plati dviejų šeimų gyvenimo freska,
saga apie amžinas svajones, gyvenimo vaiduoklius ir šmėklas: meilę, neapykantą, išdavystę,
susitaikymą ir viltį…
101. Tomasi di Lampedusa, Giuseppe (Tomazis di Lampedūza, Džuzepė). Leopardas :
[romanas] / skaitovas Romualdas Ramanauskas.
– V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
30 egz. – Įgars. iš : V. : Vaga, 2007.
Autoriui pavyko sukurti poetišką, plastiškai
nepaprastai išraiškingą, sudėtingą ir prieštaringą
personažą – kunigaikštį Saliną, puikiai suvokiantį
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gyvenimą, o sykiu ir atlaidų, mokantį džiaugtis ir
likti realistu.
Japonų literatūra
102. Murakami, Haruki. Į pietus nuo sienos,
į vakarus nuo saulės : [romanas] / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Šiuolaikinė proza). – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš : V. : Baltos, lankos, 2009.
Haruki Murakami postmodernistinė kūryba
žavi nenuspėjamumu. Manipuliuodamas žanrais
ir skaitytojų lūkesčiais autorius mena mįsles ir niekada nepateikia atsakymų. Šį kartą prieš skaitytojo akis – meilės istorija, tik jos nevainikuoja meilės
triumfas.
103. Murakami, Haruki. Pernakt : romanas /
skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB, 2012.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Šiuolaikinė proza).
– Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Baltos lankos, 2009.
Romano „Pernakt“ pavadinimas – aliuzija į
taip Haruki Murakami mėgstamo džiazo klasikos
kūrinį „Five Spot Afterdark“, pernakt veikėjus vedžiojantį vienatvės labirintais…
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104. Murakami, Haruki. 1Q84 : [romanas]. –
V. : LAB, 2012. – 3 kn. – (Šiuolaikinė proza).
Kn. 1 : balandis – birželis / skaitovas Algimantas Butvilas. – 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Baltos lankos,
2011.
Haruki Murakami naują savo romanų trilogiją
neatsitiktinai pavadino 1Q84. Tai nuoroda į Džordžo Orvelo romaną „1984–ieji“. Šįkart rašytojas
permąsto istorijos ir ateities sąvokas, jo personažai ima pasimesti laike, pasirodo ir manipuliacinių
teorijų, Murakami kuria intriguojančius personažus: tai dvikovos instruktorė, kuri laisvalaikiu pagal užsakymą žudo vyrus, matematikos mokytojas, po darbo rašantis nespausdinamus romanus,
paslaptinga 17–metė Fukaeri –jos kūrinys atsiunčiamas literatūriniam konkursui, ir kiti ne mažiau
rafinuoti asmenys.
105. Sei Shōnagon (apie 967–1013). Priegalvio knyga / skaitovė Eglė Čekuolytė. – V. :
LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Auksinio
obuolio serija). – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : Kaunas :
Obuolys, 2007.
Sei Shonagon „Priegalvio knyga“ pasirodė
paskutiniame dešimtojo amžiaus dešimtmetyje,
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Hejano epochoje (794–1185 m.), japonų kultūros
klestėjimo metu. Parašyta džiuihicu stiliumi. Išvertus paraidžiui, džiuihicu reiškia ‹sekti teptuką›.
Kitaip tariant – aprašyti viską, ką sugalvoji, ką pamatai, pasikliauti tik širdimi.
JAV literatūra
106. Bradbury, Ray (Brėdberis, Rėjus).
Pienių vynas : romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Klasika). – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto
alba, 2006.
Šioje knygoje pasakojama berniuko vasara, kurioje jis patiria daug nuotykių ir išgyvenimų. Veiksmas vyksta Ilinojaus miestelyje. Daglas
Spoldingas (pagrindinis veikėjas) turi brolį Tomą,
kuriam 10 metų. Šioje knygoje Daglas supranta
daug svarbių dalykų savo gyvenime. Pavyzdžiui,
kad ir jis kažkada mirs, nieko nėra amžino, viskas
turi pabaigą.
107. Brown, Sandra (Braun, Sandra). Aklavietė : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2011.
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Nauja įtampos kupina Sandros Brown knyga suveda daug žmonių neįprastoje vietoje ir neįprastu metu. Bėganti nuo būsimą jų kūdikį įvaikinimui atiduoti ketinančio merginos tėvo, paauglių
porelė užpuola degalinės parduotuvę, iš pradžių
ketindama tik apiplėšti ją ir pabėgti. Tačiau padėtis
tampa nevaldoma, kai jie paima įkaitus, o merginai prasideda gimdymas… Laimė, vienas iš įkaitų
yra gydytojas, o kita – reporterė Tilė Makoi…
108. Brown, Sandra (Braun, Sandra). Liudytoja : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2011.
Profesionalia valstybine advokate tapti troškusiai Kendalei atrodo, kad pagaliau pavyko pagauti laimės paukštę: ji ištekėjusi už gražuolio
laikraščio redaktoriaus, jos uošvis gerbiamas ir
populiarus bendruomenės narys, o nedideliam
miestukui Prosperui reikia geros, atsidavusios teisininkės. Bet moteris net neįtaria, kad Prospere
viešpatauja fanatizmas ir kad netrukus jai bus
lemta susidurti su siaubingomis blogio jėgomis ir
tapti liudyti nenorinčia liudytoja bei siaubą išgyvenančia motina, žūtbūt besistengiančia apsaugoti
savo kūdikį…
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109. Bukowski, Charles (Bukovskis, Čarlzas). Holivudas : romanas / skaitovas Algimantas
Butvilas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : Kaunas : Kitos knygos, 2010.
Holivudas − paskutinis amerikiečių literatūros
chuligano Čarlzo Bukovskio romanas, išnyrantis
į dienos šviesą lietuviškai. Jame autorius atskleidžia naują savo talentą − tampa satyriku ir pačių
neįtikimiausių paskalų apie Holivudo žvaigždes
rankiotoju.
110. Bukowski, Charles (Bukovskis, Čarlzas). Paštas : [romanas] / skaitovas Algimantas
Butvilas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Kišeninė biblioteka). – Tir. 20 egz. – Įgars.
iš : Kaunas : Kitos knygos, 2008.
Pirmasis ir, daugelio kritikų nuomone, geriausias Amerikos undergroundo poeto Čarlzo
Bukovskio romanas – negailestinga dugne atsidūrusio žmogaus gyvenimo kronika, alkoholiko
gyvenimo dienoraštis, aštri beprasmiškos, bukinančios sistemos satyra, kartu ir nuoširdi, gal net
sentimentali, graudžių meilės istorijų knyga.
111. Capote, Truman (Kapotė, Trumenas).
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Pusryčiai pas Tifanį : romanas / skaitovė Elvyra
Latėnienė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera,
2006.
„Pusryčiai pas Tifanį“ (1958 m.) – pats patraukliausias T. Capote kūrinys, pasakojantis apie
jaunos panelės pastangas susirasti kelią į laimę.
Skaitytojai susiduria su gangsteriu Saliu Tomatu,
kuris iš kalėjimo celės sėkmingai vadovauja tarptautinei narkotikų kontrabandai ir kurio ryšininke
tampa knygos herojė „aktorė“ Holė Golaitli. Kaip
atskiras personažas figūruoja ir pats autorius, kurio vardu ir vyksta pasakojimas.
112. Chamberlain, Diane. Dingusi duktė :
romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V. :
LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2011.
Romane „Dingusi duktė“ – praeitis triukšmingai susilieja su dabartimi, ir Sesilei Vilks vėl tenka
prisiminti šiurpius nakties įvykius. Paaiškėjus tiesai, ant plauko pakibtų šeimos gerovė, kurią taip
stropiai it kortų namelį visą gyvenimą kūrė Sesilė.
113. Cooper, James Fenimore (Kūperis,
Džeimsas Fenimoras). Prerijos : [romanas] / skai59

tovas Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2012. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Alma
littera, 2009.
Šiaurės Amerikos kolonizatoriaus ir jo šeimos
klajokliškas gyvenimas bei likimas Didžiosiose
prerijose, kova su tarpusavyje kariaujančiomis indėnų gentimis, pažintis su bičių medžiotoju Poliu,
keistuoliu daktaru Batijumi ir jų bičiuliais, jaunojo
karininko Midltauno gražuolės žmonos Inesos pagrobimo istorija… Apie visa tai ir dar daugiau sužinosite įsitraukę į kupiną nuotykių ir kvapą gniaužiančių pavojų kelionę.
114. Drummond, Emma (Dramond, Ema).
Šokėja : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.
: LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Geriausieji meilės romanai damoms). – Tir. 30 egz.
– Įgars. iš : V. : Rosma, 1998.
Ji pavergdavo širdis ir diktuodavo madą. Beveik kas mėnesį jai kas nors pasipiršdavo. Vieni
vyrai ją žavėjo, kiti – vertė juoktis, treti tapo atsidavusiais vergais. Tačiau, kad ir ką jie sakydavo,
kad ir ką jie darydavo, tai jos nejaudino taip, kaip
prisiminimai apie Vivianą.
115. Egan, Jennifer. Smogikų gaujos ap60

silankymas : [romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Metodika, 2012.
Ši knyga yra apie laiko ir muzikos panašumą, apie išgyvenimą, kai pasaulis aplink mus taip
sparčiai keičiasi. Ji pasakoja apie polinkį į susinaikinimą, nes turime pasirinkti – įveikti jį ar jam
pasiduoti, apie amžiną žmogaus troškimą būti išganytam, o galiausiai pasiūlo galimybę išvengti
negailestingos laiko tėkmės muzikos ir meno pasaulyje.
116. Ferraris, Zoë. Skraisčių miestas : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB, 2012.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš :
V. : Alma littera, 2012.
Zoja Ferraris už šią knygą apdovanota literatūrine premija, parodo skaitytojams mažai pažįstamą Saudo Arabiją, budriai saugomą religinės
policijos, bet kartu valdomą aistrų ir godulio. Rašytoja audžia intriguojantį, įtemptą detektyvinį pasakojimą, kuriame susipina dvi visiškai skirtingos
arabų ir amerikiečių kultūros.
117. Garwood, Julie. Šešėlių šokis : romanas / skaitovė Jūratė Jaseliūnienė. – V. : LAB,
61

2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
Įgars. iš : V. : Alma littera, 2010.
Negailestingas žudikas, žmogus, sužinojęs
intriguojančią paslaptį, ir netikėta meilės istorija,
sugriovusi visas užtvaras − autorė Julie Garwood
supina šias gijas į puikų romantiškos įtampos romaną. „Šešėlių šokis“ − ugningas aistros ir pavojaus tango.
118. Garwood, Julie. Ugnis ir ledas : romanas / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš : V. : Alma littera, 2010.
Laikraščio korespondentė Sofi Samerfild yra
žavaus ir dailaus skandalisto, išgarsėjusio suktais
darbeliais, duktė. Nesutikusi demaskuoti tėvo, ji
įsidarbina vietiniame laikraštėlyje. Sofi rašo apie
keistuolį bėgimo varžybų laimėtoją, kurio firminis
ženklas – kvailokos raudonos kojinės. Netrukus
tos raudonos kojinės randamos kartu su Sofi vizitine kortele…
119. Gerritsen, Tess (Geritsen, Tesa). Donoras : [detektyvinis romanas] / skaitovė Regina
Jokubauskaitė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : Kaunas: Jote62

ma, 2012.
Medicinos rezidentės Abės Dimateo gabumus puikiai įvertina Bostono elitinės Beisaido ligoninės širdies transplantacijų grupės chirurgai ir
ketina ją priimti į savo gretas. Tačiau vieną kartą
Abė padaro lemtingą klaidą ir užsitraukia nemalonę, be to, netrukus patenka į mirtinai pavojingą
medicinos pasaulio paslapčių labirintą…
120. Gerritsen, Tess (Geritsen, Tesa). Laikoma kalta : romanas / skaitovas Vytautas Širka.
– V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
20 egz. – Įgars. iš : V. : Svajonių knygos, 2012.
Miranda Vud manė, kad jai pagaliau pavyko
išsiskirti su Ričardu Tremeinu – turtingu vedusiu
meilužiu – tačiau vieną vakarą randa jį nudurtą savo lovoje. Buvęs ramus Mirandos pasaulis
griūva – ji tampa pagrindine įtariamąja, nes turėjo
svarų motyvą ir galėjo nužudyti buvusį mylimąjį.
Moteris paleidžiama iš areštinės už užstatą, kurį
sumokėjęs žmogus nori likti nežinomas. Ar kažkas
bando jai padėti? O gal nori pasinaudoti ir įtraukti
į paslaptingą nužudytojo pasaulį, kuriame visi yra
įtariamieji?
121. Gist, Deeanne. Širdies nerimas : [roma63

nas] / skaitovė Elvyra Latėnienė. – V. : LAB, 2012.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars.
iš : V. : Alma littera, 2010.
XIX ir XX amžių sandūroje gyvenanti Esė
Sprekelmejer – viena tų moterų, kurias įsikibusias
vyrui į parankę pamatyti tikiesi mažiausiai, ji atrodo aikštinga ir nepasiekiama. Tačiau vieną dieną
Esės tėvas – naftą išgaunančios įmonės savininkas – priima į darbą Tonį Morganą. Tonis, naftos
magnato sūnus, tėvo paliktas be palikimo, trokšta
pats nusipelnyti gerą vardą ir savo pastangomis
užgyventi turtus. Ir mažiausiai nori pamilti šią užsispyrusią šviesiaplaukę darbdavio dukterį. Bet
širdžiai neįsakysi…
122. Gowda, Shilpi Somaya. Slapta duktė :
[romanas] / skaitovė Jūratė Jaseliūnienė. – V. :
LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2012.
Knygoje ypač vaizdingai aprašyti šiuolaikinės
Indijos kontrastai ir priešybės. Rašytoja aptaria
sudėtingas kultūrinės tapatybės, įvaikinimo ir moters vaidmens šiuolaikiniame pasaulyje temas. Ši
knyga – savotiškas tyrimas, ką reiškia būti moterimi Amerikoje, Indijoje, ir moterimi, žmogumi be
šaknų.
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123. Grisham, John (Grišemas, Džonas).
Bendradarbis : [romanas] / skaitovas Mantautas
Bružas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : Kaunas : Jotema,
[2010].
Kailo Makavojaus biografijoje iš koledžo laikų yra likusi viena tamsi dėmė, kuria pasinaudoja nusikaltėliai šantažistai. Baigęs teisės studijas
jaunas advokatas priverčiamas įsidarbinti didelėje
teisininkų firmoje ir ją šnipinėti. Baimė būti sukompromituotam Kailą gramzdina į dar didesnį košmarą − galimybę atsidurti kalėjime arba netgi būti
nužudytam.
124. Grisham, John (Grišemas, Džonas).
Metas žudyti : [detektyvinis romanas] / skaitovas
Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB, 2012. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : Kaunas:
Jotema, 2009.
Klantonas, Misisipės valstija. Dešimtmetės
mergytės gyvenimas suniokojamas dviejų girtų ir
žiaurių jaunų vyriškių. Miestas, kuriame gyvena
daugiausia baltieji, sukrėstas ir pasibaisėjęs reaguoja į nežmonišką nusikaltimą. Iki tol, kai juodaodis mergytės tėvas įsigyja karinį šturmuotojų
automatą ir įpykęs imasi vykdyti teisingumą savo
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paties rankomis.
125. Hoffman, Alice. Trečiasis angelas : romanas / skaitovė Jūratė Jaseliūnienė. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
Įgars. iš : V. : Alma littera, 2012.
Neįtikėtinai įdomus, užburiantis pasakojimas
apie trijų moterų meilę trim vyrams, kurie nebuvo joms skirti. Kietakaktė Madlina Heler beviltiškai
susižavi sesers sužadėtiniu… Frida Luis, kaimo
gydytojo duktė, pabėga iš namų ir tampa nenusisekusios roko žvaigždės mūza… O gražuolė Brina
Evans verčiama ištekėti, nors tebemyli savo vyrą,
su kuriuo susituokė slapčiomis. Romano centre –
Liusė Grin, kaltinanti save dėl tragedijos, kurios
liudytoja tapo vos dvylikos metų.
126. Irving, John (Irvingas, Džonas). Cirko
sūnus : romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V. : LAB, 2012. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir.
30 egz. – Įgars. iš : V. : Margi raštai, 1998.
Šioje knygoje rašytojas vėl sutelkia dėmesį į
žmones, kuriems sunku prisitaikyti šiame pasaulyje: imigrantus, visuomenės atstumtuosius, paniekintuosius dėl fizinės negalios, susipainiojusius
dėl savo seksualinės orientacijos. Istorijos centre
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– serijinis žudikas transseksualas, žudantis prostitutes ir paliekantis akį merkiančio dramblio piešinėlį ant lavonų, taip pat daugybė praeities nuotrupų, užvedančių pagrindinius personažus ant
žudiko pėdsakų.
127. Irving, John (Irvingas, Džonas). Vandens metodas : romanas / skaitovas Romualdas
Ramanauskas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera,
2009.
Romane pasakojami Fredo Tramperio, amžino studento, artėjančio prie trisdešimtmečio ir stovinčio ties antrosios santuokos slenksčiu, vargai
ir nuotykiai. „Vandens metodas“ – tai savotiška išpažintis, kurioje Fredas dėsto tragikomiškas savo
gyvenimo ir meilės peripetijas…
128. London, Jack (Londonas, Džekas).
Jūrų vilkas : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Pasviręs pasaulis,
2002.
Didingoje ir neišmatuojamoje vandens stichijoje, ruonių medžiotojų laive, nutolusiame nuo
žemynų šimtus mylių, perkainuojamos žmogiško67

sios vertybės.
129. McBain, Ed (Makbeinas, Edas). Kita
Niujorko pusė : amerikietiškas detektyvas / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2012. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Juodoji serija). – Tir. 26
egz. – Įgars. iš : V. : Baltos lankos, 1999.
„Kita Niujorko pusė” – tai kvapą gniaužiantis bandymas pažvelgti į tai, kas vyksta painiose
Manhatano gatvėse, ir atskleisti kitą, tamsiąją,
Niujorko pusę.
130. McLain, Paula. Paryžiaus žmona : [romanas] / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš : V. : Vaga, 2011.
1920 m., Čikaga: Hedlė Ričardson – tyli mergina, rodos, turinti viską, išskyrus meilę ir… gyvenimą. Tol, kol sutinka Ernestą Hemingvėjų, ir
šis įsuka ją į savo gyvenimo ir kūrybos tornadą.
Romano veiksmas persikelia į Paryžių, kur jie –
auksinė pora – kartu su legendinės „prarastosios
kartos“ atstovais Gertruda Stain, Ezra Paundu, F.
Skotu ir Zelda Ficdžeraldais pasineria į džiazuojančio Paryžiaus gyvenimo improvizacijas.
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131. Messud, Claire (Mesud, Klerė). Imperijos vaikai : [romanas] / skaitovė Giedrė Maksimaitytė. – V. : LAB, 2012. – 2 garso diskai MP3
fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera,
2008.
Naujausiame Klerės Mesud romane „Imperijos vaikai“ pasakojama apie trijų trisdešimtmečių
niujorkiečių gyvenimą. Trys draugai – garsaus
tėvelio dukra Marina Tveit, ne per dailiausia televizijos prodiuserė Danielė ir Džulijus, laisvai
samdomas kritikas, kurio kišenėse švilpauja vėjai,
– susipažino dar Brauno koledže. Kai į Niujorką
atvyksta Marinos pusbrolis Butis, mokslus metęs
idealistas, prasideda tikra painiava…
132. Miller, Henry. Ožiaragio atogrąža : romanas / skaitovas Vytautas Širka. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
Įgars. iš : Kaunas : Kitos knygos, 2006.
„Ožiaragio atogrąža“ – seksualiai atvira knyga
tik pasirodžiusi sukrėtė Europos literatūrinį avangardą ir sulaukė Elioto, Paundo, Beketo ir Darelo
įvertinimo, tačiau už Prancūzijos ribų buvo beveik
visuotinai uždrausta. Tik septintame dešimtmetyje Mileris sulaukė pripažinimo ir kontrkultūros pasaulyje buvo pradėtas vadinti laisvės ir seksuali69

nės revoliucijos pranašu.
133. Min, Anchee. Tapti ponia Mao : [romanas] / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš : V. : Vaga, 2009.
Su operai būdingu grakštumu ir hipnotizuojančiu žavesiu lietuvių skaitytojams jau gerai žinoma rašytoja Anchee Min pasakoja ponios Mao,
valdingos, beširdės, tačiau meilės išsiilgusios moters, gyvenimo istoriją.
134. Picoult, Jodi (Pikou, Džoudi). Kuprotojo banginio dainos : romanas / skaitovė Nijolė
Lipeikaitė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera,
2010.
Istorija, papasakota penkiais balsais, apie
meilę, draugystę ir šeimą. Vyras, žmona ir vaikas
kerta žemyną, ieškodami gyvenimo šeimoje prasmės.
135. Roberts, Nora. Duoklė : [romanas] /
skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V. : LAB, 2012.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars.
iš : Kaunas: Jotema, 2010.
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Nora Roberts pristato savo naują įspūdingą romaną, istoriją apie didžiojo ekrano legendą,
mažo miestelio skandalą ir jauną moterį, įsipynusią į jų abiejų paslaptis. Sila Makgovan, buvusi mylima vaikiškų serialų herojė, nusprendžia
sprukti iš Holivudo į Virdžiniją, kur ketina restauruoti senelės namą ir jame apsigyventi. Apžiūrinėdama senojo namo palėpę Sila aptinka pluoštelį
nežinia kieno rašytų, senelei skirtų meilės laiškų.
Ji netyčia kažkam apie savo radinį prasitaria ir netrukus supranta, kad šiose apylinkėse ji visiškai
nepageidaujama.
136. Roberts, Nora. Gėlių sala : romanas /
skaitovė Elvyra Latėnienė. – V. : LAB, 2012. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Svajonių romanai). – Tir.
26 egz. – Įgars. iš : V. : Svajonių knygos, 2009.
Keliaudama į egzotiškuosius Havajus Leinė
dar nežino, kad veržiasi akis į akį susitikti su savuoju likimu. Kodėl mergina pameta galvą dėl visai jai netinkamo vyro?
137. Sepetys, Ruta (Šepetys, Rūta). Tarp
pilkų debesų : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2011.
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Knygoje per vienos šeimos – Vilkų – likimą
piešiama nežmoniška 1941 m. birželio 14 d. išvežtųjų gyvenimo panorama. Čia atsiskleidžia visos žmogaus prigimties spalvos – nuo tamsiausių
iki šviesiausių. Ir net poliarinės nakties juodumoj,
tarp pilkų debesų, šviečia vilties spindulėlis – sugrįžti, vėl susitikti… Tokią viltį puoselėja ir meilės
sujungti, bet enkavėdistų išskirti jaunuoliai – Lina
ir Andrius.
138. Shem, Samuel (Šemas, Samuelis).
Miestelio dvasia : romanas / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2009.
Tai romanas apie meilę ir mirtį, motiną ir sūnų,
ligą ir sveikatą, vaiduoklius ir politikus, gydytojus ir
pacientus. „Miestelio dvasia“ pasakoja apie mažo
miestelio šlovę ir žlugimą; ir, žinoma, gydytoją Orvilį Rouzą, kurio liūdnoku tragikomišku žvilgsniu ir
išvystame aplinkinio pasaulio įvykius.
139. Sundaresan, Indu. Šešėlių princesė :
romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V. :
LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2012.
Moteris, kurios palaikai ilsisi bene gražiausia72

me pasaulio statinyje − Tadž Mahalio mauzoliejuje, kadaise buvo mylimiausia imperatoriaus Šah
Džahano žmona Mumtaz Mahal. Kai gimdydama
ji mirė, valdovas dvejus metus gedėjo, pražilo, išverkė akis, apleido valstybės reikalus, išsiuntinėjo
vietininkauti sūnus ir atsidėjo savo sielvarto šventovės statybai…
140. Twain, Mark (Tvenas, Markas). Gyvenimas prie Misisipės : [autobiografinis romanas] /
skaitovas Vytautas Širka. – V. : LAB, 2012. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš :
V. : Metodika, 2011.
Knygoje „Gyvenimas prie Misisipės“ Markas
Tvenas šmaikščiai ir atvirai pasakoja apie savo
jaunystę – darbą didžiuliame garlaivyje, kuriuo ne
vienus metus plaukiojo po didingąją Misisipę. Keliaudamas jis patyrė daugybę kvapą gniaužiančių
nuotykių ir neišdildomų įspūdžių, taigi „Gyvenimas
prie Misisipės“ – ne tik žymiojo rašytojo autobiografija, bet ir nuotaikinga jo kelionių istorija.
141. Walker, Robert Wayne. Tamsusis instinktas : romanas. – V. : LAB, 2012. – 2 d. – (Pasaulio detektyvo meistrai).
D. 2 / skaitovas Audrius Čaikauskas. – 2012.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars.
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iš : Kaunas : Tyrai, 1996.
Amerikiečių rašytojo romane pasakojama
apie Floridos pakrantėje siaučiantį žudiką maniaką, itin žiauriai ir rafinuotai žudantį jaunas merginas. Gražus ir išsilavinęs, paveldėjęs nemažą turtą Vorenas Taumenas, vaikystėje labai skriaustas
motinos, nekenčia visų moterų. Apniktas keisčiausių idėjų, genamas tamsiausių instinktų, jis turi
vienintelę tikslą – atkeršyti.
Kanadiečių literatūra
142. Cohen, Leonard (Koenas, Leonardas). Žavūs nevykėliai : [romanas] / skaitovė Giedrė Maksimaitytė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Savaitgalio knyga). – Tir. 30 egz.
– Įgars. iš : V. : Baltos lankos, 2005.
„Žavūs nevykėliai“, vienas iš žinomiausių
eksperimentinių septintojo dešimtmečio romanų,
yra pats nenuosaikiausias ir drąsiausias Leonardo Coheno darbas. Romanas „Žavūs nevykėliai“
yra klasikinė erotinė tragedija, deginanti prozos
stiliumi ir stulbinanti rizikinga tikėjimo ir seksualumo jungtimi.
143. Young, William P. Trobelė : [romanas] /
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Wm. Paul Young bendradarbiaujant su Wayne Jacobsen ir Brad Cummings; skaitovas Virgilijus Kubilius. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2011.
… Per šeimos atostogas pagrobiama jauniausia Makenzio Aleno Filipso duktė Misė. Apleistoje
trobelėje Oregono laukinių miškų glūdumoje aptikti įkalčiai rodo, kad ji galėjo būti nužudyta. Praėjus
ketveriems metams, slegiamas Didžiojo Liūdesio
Makenzis gauna keistą laišką neva nuo Dievo, kuris kviečia jį savaitgaliui atvažiuoti į tą trobelę…
144. Martel, Yann (Martelas, Janas). Pi gyvenimas : [romanas] / skaitovas Algimantas Butvilas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 30 egz. – Įgars. iš : Kaunas : Jotema, 2004.
Tai išgyvenimų prisodrintas romanas, keliantis amžinųjų vertybių klausimą, bet kartu aktualus ir šiuolaikiškas. Nors tai ir bestseleris, tačiau
jame nėra pigokų Holivudo scenarijaus elementų.
Rašytojas paliečia esminius žmogiškosios būties
aspektus, bet visa pateikia žaismingai, su išmone, tarsi mėgintų išplėsti, o kartais transformuoti
realybę.
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Lenkų literatūra
145. Czekalski, Adam. Karalienės meilė :
(apie Barborą Radvilaitę) / skaitovė Dalia Elena
Stonytė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : Kaunas : Vasario l–
kla,1999.
146. Dehnel, Jacek (Dehnelis, Jacekas).
Lialė : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgars. iš : V. : Kronta, 2010.
Šiais laikais, kai klesti jaunystės kultas ir į
pagyvenusius žmones dažnai žiūrima su neslepiama pašaipa, Jacekas Dehnelis, jaunosios kartos lenkų rašytojas, su didele meile ir profesiniu
meistriškumu pasakoja savo senelės gyvenimo
istoriją, išdrįsta būti nuoširdus, švelnus, mylintis,
gerbiantis ir besididžiuojantis jo paties slaugoma,
Amžinybėn išeinančia, senele.
147. Gombrowicz, Witold (Gombrovičius,
Vitoldas). Apsėstieji : [romanas] / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – („Baltų lankų“ rinktinė proza).
– Tir. 18 egz. – Įgars. iš : V. : Baltos lankos, 2012.
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Pindamas įtraukiantį ir intriguojantį siužetą,
autorius pasitelkia visą vaizduotės arsenalą – čia
ir tarp liūnų kylanti apgriuvusi pilis, kurioje gyvena
pamišęs kunigaikštis, ir į tą pilį vis nesėkmingai
siekiantis prasmukti profesorius, ir nesukalbamas,
nieko vidun neįleidžiantis kunigaikščio sekretorius…, ir nuolat tvyranti paslapties atmosfera bei
nepaliaujančios veikti antgamtinės jėgos, o galiausiai – visą šį mazgą išnarpliojantis aiškiaregys.
148. Gombrowicz, Witold (Gombrovičius,
Vitoldas). Ferdydurkė : romanas / skaitovas Algimantas Butvilas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Lietuvos rašytojų s–gos l–kla, 2004.
Romanas „Ferdydurkė“ (1937), – groteskiškas, ironiškas šiuolaikinės visuomenės paveikslas, sukrėtęs skaitytojus, – sulaukė milžiniškos
šlovės. Tai ironiškas pasakojimas apie vaiku virtusį trisdešimtmetį vyrą, ieškantį savo tapatybės
ir besistengiantį perprasti sustabarėjusias socialines, kultūrines ir politines visuomenės normas.
149. Miłosz, Czesław (Milošas, Česlovas).
Gimtoji Europa : esė / skaitovas Romualdas Ramanauskas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Miłosz 100). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš :
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V. : Apostrofa, 2011.
Nobelio premijos laureato Česlovas Milošas
(1911–2004) esė apie Europą rytų europiečio, rašytojo akimis. Tai ne politinis traktatas ir ne autobiografinė knyga. Greičiau tai noras nusakyti ypatingą istorinį ir socialinį fenomeną − rytų europiečio
tapatumą − ir kartu mėginimas objektyviai, tarsi iš
šalies, per atstumą pažvelgti į savo paties gyvenimą.
150. Miłosz, Czesław (Milošas, Česlovas).
Tėvynės ieškojimas : esė / skaitovas Romualdas
Ramanauskas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Miłosz 100). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš :
V. : Baltos lankos, 2011.
Šiame esė rinkinyje grindžiamas pamatas
istoriofilosofiniams apmąstymams apie Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės lemtį, ypač apie jos
lenkakalbės kultūros paveldą ir tą palikimą saugojusius žmones. Iš prisiminimų nuotrupų, išsaugotų
dokumentų, mokslinių studijų ir asmeninių refleksijų Česlovas Milošas atkuria viziją tėvynės, kuri
nepripažįsta nei aiškių laiko ribų, nei geografinių
sienų, bet vis dėlto turi labai aiškų Centrą, branduolį, iš kurio išauga magiškasis kūrybos augalas.
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Lietuvių literatūra
151. Adomaitienė, Rita. Eilėje prie skausmo : romanas / skaitovė Dalia Elena Stonytė. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
Įgars. iš : Kaunas : Aušra, 2008.
„Eilėje prie skausmo“ − antroji šios rašytojos knyga. Prieš trejus metus ji parašė ir išleido
pirmąją „Devintasis Dievo įsakymas“. Kurdama
savo romanus autorė remiasi skaudžia žmonių
gyvenimo patirtimi. O apie antrąją savo knygą ji
sako:− Tai ne pasaka − tai gyvenimas su visomis
jo spalvomis: tai nesėkmės, išbandymai, ašaros,
tai ir džiaugsmas, ir laimė… Ir visai nepasakiška
pabaiga…
152. Aleksa, Gasparas. Fabricijus sprogdina
arklius : romanas / skaitovas Mantautas Bružas. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgars. iš : V. : Petro ofsetas, 2006.
Šiuolaikinio lietuvių rašytojo ketvirtasis romanas „Fabricijus sprogdina arklius“ – knyga apie
dviejų žmonių, Fabricijaus ir Doratėjos, meilę, kurios išvengti neįmanoma. Romane žavi gražus kunigo Tomo paveikslas, skatinantis susimąstyti, jog
Dievo mirtis, kurią skelbė F. Nyčė, yra kiekvieno
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žmogaus dvasios tragedija.
153. Baltakis, Algimantas. Antakalnio vigilijos : lyrikos rinktinė, 1980–2010 / skaitovas Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Lietuvos
rašytojų s–gos l–kla, 2010.
Šiai knygai populiarus poetas parinko geriausius eilėraščius iš 1980–2010 m. kūrybos. Juose
atsispindi šio laiko – su Lietuvos gyvenimo lūžiu,
su tūkstantmečio riba – poeto jausmai ir apmąstymai. Tai kitoniškas, atskiras jo kūrybos etapas,
nors svarbiausi akcentai – žmonių bendravimo
vertės, kasdienybės ir būties ryšio, atviro paprasto
kalbėjimo – yra išlikę. Dabar daugiau refleksijų bei
elegiškų spalvų.
154. Baranova, Jūratė. Baimė nuskęsti : esė
rinktinė / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš : V. : Apostrofa, 2009.
Ši knyga sudaryta iš kultūrinėje spaudoje publikuotų ar radijo laidoje „Kultūros savaitė“ skaitytų, taip pat ir niekur neskelbtų tekstų. Knygos stilistika vieninga: atrinktos esė, kurias jungia autorės
siekimas per asmeninę patirtį, kultūros, filosofijos,
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literatūros, tapybos, biblinius ženklus interpretuoti
sudėtingas egzistencines problemas.
155. Barėnas, Kazimieras. Meškos maurojimo metai : romanas / skaitovas Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2012. – 2 garso diskai MP3 fmt.
– (Literatūros serija). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš :
Western Springs (Ill.) : Ateities literatūros fondas,
1990.
„Meškos maurojimo metai“ – tai kūrinys, kuris
gali būti laikomas vienu iš retų proletarinių romanų
mūsų literatūroje.
156. Beresnevičius, Gintaras. Ne apie tai
mano dūzgelė : eseistika ir publicistika / [sudarė
Pranas Vildžiūnas ir Virginijus Savukynas] ; skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB, 2012. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš :
V. : Aidai, 2007.
Šie tekstai radosi gyvenimo sūkuryje – bendraujant su studentais ir poetais, žiūrint televizorių
ir skaitant laikraščius, einant balsuoti ir apsipirkti,
galiausiai – keliaujant po Europą, joje gyvenant ir
ją išgyvenant. Šie rašiniai jaukiai jautėsi periodikos erdvėje – juos glaudė „Naujasis Židinys–Aidai“, „Šiaurės Atėnai“, „Omni laikas“. Politikos,
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religijos, kultūros aktualijos, tiesiog kasdienybės
apmąstymai blykstelėjo popieriniuose ar virtualiuose puslapiuose ir išnykdavo. Kaip ši valanda,
ar diena…
157. Bružienė, Giedrė. Ilja. Paliesti Dievą :
romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
Įgars. iš : Kaunas : Obuolys, 2011.
Jau pirmoji diena gūdžiame kaime pas močiutę farmacijos studentei Aurelijai tampa lemtinga – raiste į kelį įkerta angis. Ši nelaimė atsitiktinai
suveda ją su Ilja, išvaizdžiu ir mįslingu jaunuoliu.
Dar daugiau mįslių užmena jo aplinka ir veikla –
eterinių aliejų gamyba. Nesuprantamas, kerintis
ir nepasiekiamas – jis tampa merginos dievu nuo
pirmosios akimirkos. Įsimylėti tobulą žmogų pavojinga, tačiau neįsimylėti – neįmanoma. Tik ar dievams reikia mirtingųjų? Juk saulėgrąžos į žemę,
kur auga ramunės, net nežiūri…
158. Bubnys, Vytautas. Švento Vito šokis :
romanas / skaitovas Juozas Šalkauskas. – V. :
LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2007.
Vieno iškiliausių lietuvių prozos meistrų ro82

mane atsigręžiama į nepriklausomybės laikotarpį,
sudėtingus artimų žmonių santykius, įtampas ir
susvetimėjimą mūsų visuomenėje.
159. Čekuolis, Algimantas. Šešios progos
numirti : publicistika ir biografijos epizodai / [parengė Loreta Paškevičienė]; skaitovas Juozas
Šalkauskas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera,
2011.
Ši knyga – apie mus supančio pasaulio tikrovę. Ji skirta tiems, kurie nebijo suabejoti pripažintais mitais, kurie ieško faktų ir jungčių tarp jų, o
išvadas moka daryti patys. Dalis tekstų parašyta
ruošiant televizijos laidas, naršant po visų žemynų
spaudą, radiją, televiziją bei iš kelionių, bet tai ne
kelionių aprašymai. Pirmą kartą Algimantas kalba
ir apie save. Apie įvykius, kurie jį suformavo. Juokauja: „Nenoriu, kad, kai ateis laikas, kiti vargtų,
bandydami ką nors išgalvoti.“
160. Čepaitė, Zita. Emigrantės dienoraštis :
esė / skaitovė Eglė Špokaitė. – V. : LAB, 2012. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš :
V. : Alma littera, 2012.
Zita Čepaitė knygoje „Emigrantės dienoraš83

tis“ kalba apie emigracijos patirtį Anglijoje. Ji pati
išbandė visą kliūčių ruožą, su kuriuo susiduria
lietuvių išvykėliai. Rašytoja šmaikščiai ir įžvalgiai
pasakoja istorijas apie savo ir kitų lietuvių kasdienybę svetingoje, bet abejingoje šalyje.
161. Černiauskaitė, Eglė. Visos Italijos dulkės : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V. :
LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Madame). – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera,
2005.
Linksmas ir nuotaikingas romanas apie lietuvaitės Simonos gyvenimo nuotykius. Kaip teigia
autorė, „rašiau knygą tiems, kurie nori neįmanomo“.
162. Černiauskaitė, Laura Sintija. Medaus
mėnuo : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė.
– V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
26 egz. – Įgars. iš : V. : Lietuvos rašytojų s–gos
l–kla, 2011.
„Medaus mėnuo“ – septinta žinomos jaunosios kartos rašytojos knyga. Pagrindinė romano
veikėja, vieniša jauna moteris, išgyvena krizę. Postūmis platesniam jos vidaus pasaulio atvėrimui
– netikėta meilė, apverčianti visą jos gyvenimą.“
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Medaus mėnuo“ – laiko ir patirčių metafora, vedanti iki savęs pažinimo ir daug toliau, iki santykio
su Dievu.
163. Dainys, Augustinas. Angelofilai : trys
istorijos apie sielos alchemiją : filosofinis romanas
/ skaitovas Mantautas Bružas. – V. : LAB, 2012. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš :
V. : Metodika, 2012.
Šis filosofinis romanas prikelia dar Renesanso laikais iškeltą ir legendomis apipintą mintį apie… mistinį dviejų pasaulių ryšį – dangiškųjų
angelų ir žmonių susitikimą. Tai daugialypis pasakojimas, nukelsiantis skaitytojus į tris skirtingus
istorijos tarpsnius ir atskleisiantis du tūkstančius
metų trukusią paslaptingo rankraščio kelionę.
164. Daškus, Arnoldas. Pakeliui į Amsterdamą : romanas / skaitovas Algimantas Butvilas. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgars. iš : V. : Litimo, 1999.
Nuotykių romanas, kuriame atsispindi šiandieninės Lietuvos gyvenimas. Paini ir sudėtinga
užduotis tenka kontržvalgybininkui A. Dranginiui.
Mafija, narkotikai, korupcija, žmogžudystės –
veiksmo fonas.
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165. Donskis, Leonidas. 99 Baltijos istorijos :
[esė] / skaitovas Algimantas Butvilas. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgars. iš : Klaipėda : Druka, 2009.
Leonido Donskio „99 Baltijos istorijos” – tai
99 istorinės ir kultūrinės asociacijos, o sykiu – ir
klaipėdiečio atminties trajektorijos. Tai siužetai
apie Baltijos regiono pagimdytus iškilius žmones
bei jų įnašą į moderniojo pasaulio kultūrą. Sykiu ir
modelis, atveriantis galimybę didžiąsias nūdienos
pasaulio idėjas bei dramas atsekti Baltijos šalyse
ir Baltijos regione.
166. Dubrė, Raidas. Nuodėmių atleidimas :
[romanas] / skaitovas Juozas Šalkauskas. – V. :
LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgars. iš : V. : Presvika, 1998.
Nuo pirmų knygos puslapių pagauna smalsumas. Paini intriga neleidžia atsitraukti nuo detektyvinės istorijos. Ar pavyks policijai įveikti galybę
pavojų? Ar pajėgs jie nugalėti matomas ir nematomas kliūtis, kad pagaliau sudorotų mafiją?
167. Dubrė, Raidas. Pragaro vartai : detektyvinis romanas / skaitovas Juozas Šalkauskas. – V.
: LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
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egz. – Įgars. iš : V. : Rosma, 2000.
Raidas Dubrė detektyviniame romane „Pragaro vartai“ toliau pasakoja kvapą gniaužiančius
operatyvininko Gabrio ir jo šefo Senio nuotykius.
Siekdami išsiaiškinti teisybę, jie vėl stačia galva
neria į žiauriausias kriminalinio pasaulio girnas.
Įtempto siužeto detektyve apstu netikėtų siužeto
posakių, mirčių, pagrobimų, grasinimų.
168. Flick, Rokas. Šiaurės Sachara : romanas apie pamirštąją Kuršių neriją / skaitovas Romualdas Ramanauskas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. :
Tyto alba, 2010.
Romanas „Šiaurės Sachara“ – apie XIX a.
pabaigos–XX a. pirmosios pusės Rytų Prūsijos ir
Klaipėdos krašto šviesuomenės gyvenimą.
169. Grainytė, Vaiva. Pekino dienoraščiai :
esė / skaitovė Jūratė Jaseliūnienė. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš : V. : Vaga, 2012.
Vaiva Grainytė, poetė, prozos miniatiūrų ir
esė autorė, „Pekino dienoraščiuose“ aprašo savo
studijų Kinijoje įspūdžius. Studijas–avantiūrą,
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šuolį į šalį, kurioje viskas kitaip. Kitokie žmonės,
valgis, kitoks klimatas, kitokia pasaulėjauta, medicina, elgesys, kurioje žmonių kiekiai gali išvesti
iš proto, lygiai kaip ir transporto sistema, karštis,
smogas, kiniški hieroglifai ir gyvenimo bendrabutyje keistenybės.
170. Granauskas, Romualdas. Trys vienatvės : novelių romanas / skaitovas Vytautas Širka.
– V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
26 egz. – Įgars. iš : V. : Lietuvos rašytojų s–gos
l–kla, 2011.
Nauja Nacionalinės kultūros ir meno premijos
laureato knyga. Dešimt jos skyrių – dešimt pasakotojo gyvenimo tarpsnių. Mokymasis ir mokytojavimas, gyvenimo universitetai, rajoninio laikraščio
redakcija, kelias į literatūrą ir pripažinimą. Kūrinyje atsiskleidžia žmonės ir laikas bei savitas R.
Granausko humoras, įprasminantis komiškas ar
absurdiškas situacijas, kurių sovietinėje tikrovėje
buvo apstu.
171. Grušaitė, Gabija. Neišsipildymas : romanas / skaitovė Eglė Špokaitė. – V. : LAB, 2012.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Šiuolaikinė proza).
– Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Baltos lankos, 2010.
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Ši knyga patiks visiems, kurie perka ekologišką maistą, prie veidrodžio praleidžia bent tris
valandas per dieną, mėgsta fotografuotis pusnuogiai, nežiūri televizijos, bet yra feisbuko vergai…
Žodžiu, visiems snobams, idiotams, hipiams, jupiams, visiems, išsibarsčiusiems po Milano, Londono, Honkongo gatves ieškoti išsipildymo, klaidžiojantiems po svetimas žemes, arba tiems,
kurie yra svetimšaliai savo pačių namuose.
172. Jakučiūnas, Andrius. Lalagė : apsakymų vainikas / skaitovas Algimantas Butvilas. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2011.
Šis apsakymų rinkinys, autoriaus vadinamas apsakymų vainiku, – tai subtilus mėginimas
atskleisti kūrybos radimosi procesą. Apsakymus
vienija bendras herojus ir jo beviltiškos pastangos
suderinti savo emocinį, intelektinį turinį su siužeto,
kurio dalis jis yra, tėkme.
173. Janušytė, Liūnė. Korektūros klaida : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
Įgars. iš : Kaunas : Studija be pykčio, 2011.
Satyriniame romane autorė piešia senojo
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Paryžiaus atmosferą ir ten besisukančius lietuvius, knygos herojus, o jų prototipus nesunkiai
atpažįstame ir šiandien: pasakotoja (pati autorė),
dailininkas Viktoras (Petravičius), aktorius Juozas
(Miltinis), dailininkas Paulius (Augius). Gyvi vaizdai ir tikri įvykiai padaro kūrinį dar vertingesnį ir
įdomesnį. Skaitome ir regime pakankamai ironišką žvilgsnį į lietuvių menininkus, patekusius į visų
menų Meką – Paryžių.
174. Jasukaitytė, Vidmantė. Kai mes buvome vilkai : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė.
– V. : LAB, 2012. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir.
26 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2007.
Naujausiame rašytojos romane – istorinis
laikotarpis nuo Brežnevo laikų iki Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo. Žmonių santykiai, likimiška meilė, prievarta, Atgimimo virsmas, Nepriklausomos valstybės pamatų kūrimas, slaptosios
tarnybos… Persipynę likimai, per kuriuos atsiveria
„brandaus socializmo“ realybės inkliuzai. Romanas nuaustas iš tikrų įvykių ar situacijų, jas meniškai modeliuojant ir apibendrinant, nesunkiai
atpažįstami gyvenę ir mirę žmonės. Laikotarpis
paženklintas viltimi ir tragedijomis.
175. Karaliūnienė, Gražina. Emos jūra : ro90

manas / skaitovė Eglė Špokaitė. – V. : LAB, 2012.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars.
iš : Kaunas: Obuolys, 2011.
Ema ištekėjo už Jorgio ir laukiasi jo vaiko.
Tačiau jam paslaptingai dingus, Ema rūpinasi jo
brolis Robertas. Sapnuose ji teberegi Jorgį, ir nujaučia, kad jam kažkas atsitiko. Tačiau merginos
jausmai neišblėso ir Robertui, o tai ją drasko iš
vidaus. Kai jiems vėl tenka keliauti į paslaptingąjį Egiptą, kuriame mergina paskutinį kartą matė
savo vyrą, intriga tik paaštrėja. Tačiau ten jų laukia
kur kas didesni pavojai nei saulė ir karštis.
176. Karaliūnienė, Gražina. Emos sala : romanas / skaitovė Eglė Špokaitė. – V. : LAB, 2012.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars.
iš : Kaunas : Obuolys, 2011.
Niekada nemačiusi tėvo ir palikta į Airiją išvykusios uždarbiauti motinos, ji gyvena su skurdžiai besiverčiančia teta. Neišgalėjusi susimokėti
už mokslus mergina buvo priversta mesti studijas
ir susirasti darbą. Po ilgų paieškų ji pagaliau randa išsvajotąjį darbą. Mergina tampa paslaptingo
gražuolio Jorgio sūnaus aukle. Darbo vieta – didingas, ežero pakrantėje stūksantis dvaras, gaubiamas tamsių paslapčių bei klampių intrigų, ap91

versiančių Emos gyvenimą aukštyn kojomis.
177. Kašauskas, Raimondas. Badmetis,
arba Žali akiniai arkliams : romanas / skaitovas
Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2012. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Versus aureus, [2009].
Nauja žinomo rašytojo knyga „Badmetis,
arba Žali akiniai arkliams“ – romano „Laukimas“
(2007) tąsa, susijusi ir turiniu, ir veikėjų likimais, ir
meninės tikrovės vaizdais. Savitos stilistikos daugiaplaniame kūrinyje parodomas platus praėjusio
amžiaus šeštojo dešimtmečio visuomenės gyvenimo fonas, kuriame vyrauja slogi totalitarinio režimo dvasia, dogmos, baimė, buityje – visuotinis
skurdas, išdraskytame Lietuvos kaime – badas…
178. Kaunaitė, Unė. Sudie, rytojau : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB, 2012.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars.
iš : V. : Žara, 2011.
„Sudie, rytojau“ – tai istorija apie jaunus žmones – jie ne visada randa tai, ko tikėjosi. Ne visada ir stengiasi surasti. Pagrindinė kūrinio veikėja
Vytautė ieško – tikros draugystės, meilės, atsakymų į klausimus ar prasmės. Ir kaip ir visi, bijo likti
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viena. Šalia kitų veikėjų čia išnyra ir Vilnius, jo paslaptingi užkaboriai, žmonės ir… dvasios. Miestas
keičiasi romano puslapiuose. Yra gyvas ir gyvena.
Ir Vilnius nenori likti vienas.
179. Kondrotas, Saulius Tomas. Meilė pagal Juozapą : apsakymai / skaitovas Mantautas
Bružas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Lietuvos rašytojų
s–gos l–kla, 2004.
Knygą sudaro nauji ir anksčiau neskelbti
apsakymai. Ankstesniųjų apsakymų herojai daugiausia elgiasi ne taip, kaip siūlo žmonių patirtis.
Istorijos, mitologijos motyvai supinami su drąsia
fantazija, tokiu būdu įprasminamas žmogiškumas.
Naujuosiuose apsakymuose dominuoja tikroviškumas, atsiranda grotesko elementų. Stilius virtuoziškas, sudėtinga apsakymų struktūra, tad autorius praplečia intelektualiosios lietuvių literatūros
ribas.
180. Kunčius, Herkus. Lietuvis Vilniuje : romanas / skaitovas Romualdas Ramanauskas. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgars. iš : V. : Kultūros barai, 2011.
Romano „Lietuvis Vilniuje“ herojus kalvarė93

nas Napoleonas Šeputis, atvykęs į Vilnių, į Dainų
šventę, atranda čia ne tik nepriklausomos Lietuvos istorinę, net visos Europos kultūros sostinę,
bet ir Kristaus karalystę. Patyręs religinę–patriotinę ekstazę, netikėtai „nušvitęs“, jis leidžiasi kelionėn po miestą, pamokslaudamas ir telkdamas
aplink save jam pritariančius keistuolius, kartu su
jais prisimindamas absurdišką sovietinę praeitį ir
krimsdamasis dėl protu sunkiai suvokiamos dabarties.
181. Malūkas, Edmundas. Dilgės : [romanas]
/ skaitovas Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2012.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars.
iš : Panevėžys : Magilė, 2009.
Suaugusių žmonių žaidimai šiuolaikinėje Lietuvoje. Autorius knygoje teigia, jog tas, kuris eina
į tikslą, turi atsispirti nuo kliūčių ir šuoliuoti neatsigręždamas…
182. Martinkus, Vytautas. Dvylika lieptų : kalendorinės novelės / skaitovas Virgilijus Kubilius. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 15
egz. – Įgars. iš : V. : Lietuvos rašytojų s–gos l–kla,
2011.
Tai dvylika novelių, rašytų skirtingais metais
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ir jų laikais. Autorius ieško autentiško žodžio, derina tradicines ir naujas (dažniausiai – eseistines)
trumposios prozos raiškos galimybes. Kiekviena
novelė yra pasakotojo žingsnis astronominiu laiko
ratu. Vyrauja autobiografiniai savimonės, tikrovės
atverčių, gyvenimo kelio pasirinkimo ir prasmės
klausimai.
183. Melnikas, Jaroslavas. Kelias į rojų :
siurrealistinis romanas, apysakos ir apsakymai /
skaitovas Virgilijus Kubilius. – V. : LAB, 2012. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš :
V. : Baltos lankos, 2010.
Netikėtas rašytojo ir filosofo Jaroslavo Melniko pasaulis kupinas paradoksalių, kartais šokiruojančių simbolių ir metaforų. Jame labai ryškus
intelektinis pradas, viešpatauja gyvi archetipai
ir įtempti žmogaus jausmai, patosas ir lyrizmas.
Naujoje Jaroslavo Melniko knygoje susiduriame
su jau pažįstamu „fantastiniu realizmu“, leidžiančiu pažvelgti į mūsų kasdienį gyvenimą iš netikėtų
aukštumų, visatos kontekste.
184. Navickienė, Lolita. Slėptų sapnų tyrlaukiai : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė.
– V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
20 egz. – Įgars. iš : V. : Baltos lankos, 2011.
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Romane „Slėptų sapnų tyrlaukiai“ palengva
atskleidžiama vienos moters gyvenimo (–ų) istorija… Tai antrasis rašytojos romanas, bet jis gali
būti perskaitytas ir kaip pirmojo, „Ir tada bus geriau…“, tęsinys.
185. Parulskis, Sigitas. Prieš mirtį norisi
švelnaus : trumpų tekstų knyga / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Alma
littera, 2011.
Šioje knygoje – trumpi šiuolaikinio lietuvių rašytojo Nacionalinės premijos laureato Sigito Parulskio tekstai, rašyti paskutiniais metais. Kafkiškai sukrečiančios ir absurdiškai komiškos istorijos,
magiški nutikimai ir, regis, nusistovėjusių visuomenės kanonų bei trumputės mūsų egzistencijos
negailestingi permąstymai. Stilius – žemasis, žemiškasis arba kasdienis.
186. Parulskis, Sigitas. Vėjas mano akys :
atostogų romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgars. iš : V. : Baltos lankos, 2010.
Romane „Vėjas mano akys“ pasakojama detektyvinė istorija su nuotykinės formos elemen96

tais. Herojus, vardu Odisėjas, atostogauja vienoje
Graikijos salų. „Atvažiavau čia tik atostogauti ir
mėgautis mizantropija“, – sako jis. Deja, naujos
pažintys įsuka į netikėtų nuotykių tinklą.
187. Radzevičiūtė, Undinė. Baden Badeno
nebus : istorijos / skaitovė Violeta Mickevičiūtė.
– V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Orientyrai). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Baltos
lankos, 2011.
„Baden Badeno nebus“ – trečia Undinės Radzevičiūtės knyga po juodojo humoro ir absurdo
mini romanų „Strekaza“ ir „Frankburgas“. Naujoji
knyga atveria dar vieną šios talentingos kūrėjos
briauną – mokėjimą pasakoti istorijas. Knygoje išlieka įprastas Undinės Radzevičiūtės stilius, kurį
galima pavadinti „akupunktūrine proza“ – preciziški sakinių dūriai, taupus ir asketiškas kalbėjimas ir
itin subtilus humoras.
188. Saja, Kazys. Skudurėlių takas : prisiminimai (apmatams), pamąstymai (ataudams) /
skaitovas Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2012.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 18 egz. – Įgars.
iš : V. : Petro ofsetas, 2011.
Ši Kazio Sajos knyga artima memuarams,
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nors čia pamąstymų daugiau negu biografinių
faktų, kuriuos autorius pateikia kaip tarpusavy susietas noveles. Trumpos, lakoniškos pastabos –
įvairiaspalviai „Skudurėlių tako“ ataudai – atspindi
istorinius įvykius, asmeninius išgyvenimus, autoriaus pažiūras į daugelį dalykų.
189. Sajauskas, Justinas. Voverė ant vilkų
tako : istorinis romanas / skaitovas Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 24 egz. – Įgars. iš : V. : Lietuvos rašytojų
s–gos l–kla, 2009.
Svarbiausias romano personažas − karalius
Mindaugas, vaizduojami trys Mindaugo gyvenimo
tarpsniai. Intriguojančiais įvykiais, ryškiais personažais, tikroviškomis aplinkos detalėmis atkuriamas praeities epochos vaizdas.
190. Skomanto kronikos. Į pasaulio kraštą ir
atgal : [apysaka] / skaitovas Antanas Bernotas. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgars. iš : V. : Bonus Animus, 2009.
1248 metai. Žemaičių pirklys Einius sutarė
susitikti Novgorode su savo senu draugu, karaimų pirkliu Anapu ben Erachu, tačiau Novgorode
paaiškėja, kad kniazius Aleksandras turi vykti į
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tolimą Karakumą pas mongolų valdovę. Į kelionę
jį išlydi didelė palyda, į kurią patenka ir ben Erachas. Jis prikalbina prisidėti ir Einių. Šis sutinka,
neįtardamas, kokia pavojinga jam bus ši kelionė.
191. Skomanto kronikos. Notangų vitingas
Daubaras : apysaka / skaitovas Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Bonus Animus, 2008.
Dar vienas pasakojimas apie žemaičių rikio
Žybarto vaikų nuotykius. 1241–1242 m. Kryžiuočių ordinas veržiasi į prūsų žemes, iš rytų į Europą
plūsteli Batu–chano vedami mongolai. Daubaras,
motinos prašomas, iškeliauja su jauno rikio Alpo
jotimi į Mozūrų žemes. Jis manė, kad joja tik padėti nepatyrusiam rikiui laimingai grįžti, bet likimas
nubloškė Daubarą pas prūsus, su kuriais jis patyrė nemažai pavojingų nutikimų − kovėsi jų pusėje
su kryžiuočiais ir mongolais.
192. Vaitkevičiūtė, Daiva. Pasimatymas su
žudiku : [romanas] / skaitovė Eglė Špokaitė. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgars. iš : Panevėžys : Magilė, 2008.
Romano herojė Sibilė Gorskytė, nutraukusi
eilinę nevykusią pažintį, visai atsitiktinai tampa už99

sakomosios žmogžudystės liudininke. Žudikas ir
jo gauja metasi jaunos merginos pėdsakais. Bet,
pasirodo, gynėjų toli ieškoti nereikia. Sibilės tėvas
ir keturi jo broliai, praeityje atlaikę ne vieną kruviną susirėmimą su kriminalinėmis gaujomis, nedvejodami stoja į dvikovą su mistiniu priešu.
193. Vaitkevičiūtė, Daiva. Trise prieš mafiją :
apysaka / skaitovė Eglė Špokaitė. – V. : LAB, 2012.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars.
iš : Panevėžys : Magilė, 2006.
Detektyvinė apysaka, skirta paaugliams. Į
nelengvą vaikų globos namų auklėtinių gyvenimą
įsiveržia meilė ir išdavystė, apgaulė ir nuoširdumas. Tai, ką vaikai patyrė per vieną vasarą, pakeitusią jų likimus, bus įdomu sužinoti ir suaugusiam
skaitytojui.
Neregių kūryba
194. Babonas, Stasys. Žuvų gyvenimai šulinyje : romanas / skaitovas Algimantas Butvilas.
– V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
25 egz. – Įgars. iš : Kaunas : Kauko laiptai, 2011.
Stasys Babonas (gimė 1960 m.) LASS kultūros veikėjas, prozininkas. „Žuvų gyvenimai šu100

linyje“ yra jau 5–oji rašytojo knyga. Autoriaus
kūryba pasižymi gyvenimiškomis situacijomis.
Juozas Aputis teigė, kad „S. Babonas pasirodo
kaip plunksną lengvai valdantis profesionalas, jo
tekstas tiesiog slyste slysta, kaleidoskopiškai keičiasi. Atrodo, kad autoriui nėra jokių sunkumų surasti žodį ar prisišaukti kokių nors fantazijų“.
195. Kondratas, Bronius. Takais nutolusių
dienų : eilėraščių rinkinys / skaitovas Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Įrašyta iš autoriaus pateikto
rankraščio.
Bronius Kondratas lavinosi pats – daug
skaitė, rašė eilėraščius, spausdinosi periodinėje
spaudoje, mokėsi piešti pas savo giminaitį, žinomą tapytoją Justiną Vienožinskį. Sunkiais pokario
metais piešimas tapo jam pragyvenimo šaltiniu.
Eilėraščius kūrė visą gyvenimą, o jo poezijos knygos pasirodė tik po Nepriklausomybės atgavimo.
Šiuo metu Bronius Kondratas gyvena ir rašo Vilniaus priemiestyje Grigiškėse.
196. Poškienė, Rožė. Tėviškės baladės /
skaitovė Dalia Elena Stonytė. – V. : LAB, 2012. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 50 egz. – Rožė Poškienė – 2012 m. Lietuvos neregių literatų kūrybos
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konkurso laureatė. – Įgars. iš : V. : LAB, 2012.
Maroko literatūra
197. Shah, Tahir (Šachas, Tahiras). Tūkstančio ir vienos nakties šalyje : kelionė pas Maroko pasakotojus / skaitovas Virgilijus Kubilius. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
26 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2011.
Tahir Shah – Londone kilmingoje afganų šeimoje gimęs kelionių rašytojas, žurnalistas, dokumentinių filmų kūrėjas, su šeima nuo 2003 m.
gyvenantis Maroke. Lietuvių kalba 2009 m. pasirodė jo knyga „Kalifo rūmai: metai Kasablankoje“.
„Tūkstančio ir vienos nakties šalyje“ autorius toliau pasakoja apie savo gyvenimą Kasablankoje.
Apleisti Kalifo rūmai jau virto tikrais rūmais, o Marokas – tikraisiais Tahiro Šacho namais. Rašytojas
suvokė: kol nepasiners į Maroko pasakų ir istorijų
pasaulį, tol tikroji šios šalies siela liks nepažinta.
Meksikiečių literatūra
198. Esquivel, Laura. Kaip vanduo šokoladui : romanas, kuriame kas mėnesį pateikiami
valgių ruošimo receptai, meilės istorijos, namų gamybos vaistai ir kitos priemonės /skaitovė Nijolė
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Lipeikaitė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsiausios XX a. pabaigos knygos). – Tir.
30 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2003.
Romanas „Kaip vanduo šokoladui“ – uždraustos meilės istorija, apipinta tradicijomis ir
pagardinta tradiciniais Meksikos valgių receptais.
Tie receptai – tai iš kartos į kartą perduodama tradicija, tai raktai ir formulės, kuriose užkoduota šeimos ir žmogaus atmintis.
Norvegų literatūra
199. Fossum, Karin. Neatsigręžk : [detektyvinis romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė.
– V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
26 egz. – Įgars. iš : V. : Metodika, 2011.
Knygoje pasakojama apie mažame, atokiame Norvegijos kalnų miestelyje gyvenančius žmones. Linksma ir visų mylima paauglė Anė netikėtai
pasikeičia − tampa uždara, ima šalintis kaimynų,
šeimos. Netrukus miestelio gyventojai prie ežero
randa nuogą jaunos merginos kūną… Kas nužudė
Anę? Ar galėjo taip pasielgti vienas iš kaimynų?
200. Holt, Anne. Prezidentės pasirinkimas /
skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V. : LAB, 2012.
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– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Kriminalinis romanas). – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Baltos lankos,
2009.
Anne Holt (g. 1958 m.) – žurnalistė, teisininkė, buvusi Norvegijos teisingumo ministrė, kriminalinių istorijų meistrė. „Prezidentės pasirinkimas“
– vingraus siužeto detektyvas, politinis trileris ir
psichologinis romanas, atskleidžiantis sudėtingą
moters pasaulį.
201. Wassmo, Herbjørg. Šimto metų istori
ja : [romanas] / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2011.
Garsiosios „Dinos knygos“ autorės Herbjørg
Wassmo romane „Šimto metų istorija“ pasakojama apie nepaprastus trijų moterų gyvenimus. Viena svarbiausių knygos herojų gimsta tais pačiais
metais kaip ir pati knygos autorė. H. Wassmo gyvenimo fragmentai persipina su viena iš romano
siužetinių linijų, taip randasi pasakojimas apie
mergaitę su geltonu pieštuku.
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Olandų literatūra
202. Stap, Sophie van der. Mergaitė su devyniais perukais / skaitovė Eglė Špokaitė. – V. :
LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Tikrosios patirtys). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Baltos
lankos, 2009.
Olandė Sophie van der Stap gimė ir užaugo Amsterdame, čia studijavo politikos mokslus.
Būdama 21–ų, netikėtai sužinojo serganti retos
formos vėžiu. Jos knygoje „Mergaitė su devyniais
perukais“ aprašytos 54 gydymo savaitės, kurios
apvertė merginos gyvenimą, pasuko jį visiškai
nauja vaga…
Peruiečių literatūra
203. Vargas Llosa, Mario. Tetulė Chulija ir
rašeiva : romanas / skaitovė Dalia Elena Stonytė.
– V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
30 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2007.
„Tetulė Chulija ir rašeiva“ (1977 m.) – vienas
garsiausių ir populiariausių M. Vargo Liosos romanų. Knygoje susipina dvi siužetinės linijos: autobiografinių detalių prisodrinta aštuoniolikmečio
jaunuolio ir trisdešimtmetės jo mamos draugės
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meilės istorija bei pasakojimas apie pirmuosius
Peru radijo serialus ir keistuolį jų autorių.
Prancūzų literatūra
204. Carrière, Jean–Claude. Nesitikėkite atsikratyti knygų / skaitovas Audrius Čaikauskas. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 18
egz. – Įgars. iš : V. : Žara, 2011.
„Linksmasis mokslas“: kaip reta šis Nyčės posakis (taip pavadinta 1882 metais išleista jo knyga) puikiausiai tinka ne kokiai kitai, o kaip tik šiai
knygai… apie knygas! Sekame diskusiją – vienu
metu intelektualią ir humoristinę, mokslinę ir subjektyvią, dialektinę ir anekdotinę, įdomią ir skoningą ir per ją apžvelgiame penkiatūkstantmetę
knygos istoriją nuo papiruso iki kompiuterinio failo. Knygoje keičiasi laikai ir vietos, tikros asmenybės mainosi su išgalvotais veikėjais, giriama kvailybė, nagrinėjama kolekcininko aistra; aiškinamos
priežastys, kodėl tam tikru laikotarpiu atsiranda
daugybė šedevrų; kaip veikia bibliotekos atmintis
ir kaip keičiasi jos knygų išdėstymo būdai.
205. Dumas, Alexandre (Diuma, Aleksandras). Ponia Lafarž : romanas / skaitovė Eglė Čekuolytė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
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fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera,
2008.
Nusikaltimas, kuriuo 1840 m. Tiulyje buvo apkaltinta Mari Kapel Lafarž, labai paprastas: žmona nunuodijo savo vyrą. Kas gali būti banaliau?
Tačiau ponios Lafarž bylos nagrinėjimas įaudrino
Prancūziją, jos aidas buvo girdimas ir visoje Europoje. Visuomenė pasidalijo į dvi stovyklas – tikinčius ir netikinčius ponios Lafarž kaltumu. Ir vieni, ir
kiti karštai ieškojo svarių argumentų kaltinimams
arba gynybai.
206. Fofana, Libar M. (Fofana, Libaras M.).
Mirštančių lapų šauksmas : romanas / skaitovas
Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 18 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto
alba, 2012.
„Mirštančių lapų šauksmas“ – romanas apie
meilę ir ilgesį, jausmus, kurie neišnyksta net tada,
kai jiems, regis, gyvenime visiškai nebelieka vietos. Apie apgaulę ir kerštą. Apie išmintį, kuri kartais nuskamba iš kvaišelio Fotėdi lūpų. Apie nusikaltimus iš meilės ir neapykantos.
207. Gavalda, Anna. Guodėja : romanas /
skaitovas Romualdas Ramanauskas. – V. : LAB,
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2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš : V. : Alma littera, 2010.
Keturiasdešimt septynerių metų paryžietis architektas Šarlis netikėtai gauną laišką ir sužino,
kad mirė viena moteris, kurią pažinojo paauglystėje… Dėl šios mirties, o gal dėl ko kito, staiga viskas ima keistis. Šarlis, praradęs apetitą, ramybę,
atsisako savo projektų ir mėgina suprasti, kodėl
viskas griūva. Jis ilgai kankinasi, bet galop suvokia, kad kelio į buvusį gyvenimą neliko ir kad viską
reikia pradėti iš naujo.
208. Golon, Anne. Anželika ir gubernatorius :
romanas / Anne Golon, Serge Golon ; skaitovė
Eglė Čekuolytė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : Kaunas :
Tyrai, 1996.
209. Golon, Anne. Anželika ir jos meilė : romanas / Anne Golon, Serge Golon ; skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : Kaunas : Spindulys, 1994.
210. Golon, Anne. Anželika ir šešėlių sąmokslas : romanas / Anne Golon, Serge Golon ;
skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB, 2012. – 1
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garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš : Kaunas : Tyrai,
1997.
211. Golon, Anne. Anželikos pergalė : romanas / Anne Golon, Serge Golonas ; skaitovė Nijolė
Lipeikaitė. – V. : LAB, 2012. – 2 garso diskai MP3
fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : Kaunas : Tyrai, 1996.
212. Gounelle, Laurent (Gunelis, Lorenas).
Laimingas žmogus : [romanas] / skaitovas Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera,
2010.
Didžiulio populiarumo sulaukusiame prancūzų rašytojo Loreno Gunelio psichologiniame
romane pasakojama paprasto mokytojo istorija.
Įsisukęs į kasdienybę jis net nedrįsta svajoti, kokio gyvenimo norėtų, pagaliau supranta, kas gyvenime iš tiesų yra svarbu ir aptinka paprastą, bet
amžiną laimės formulę.
213. Némirovsky, Irène (Nemirovskaja, Irena). Prancūziška siuita : [istorinis romanas] / skaitovas Romualdas Ramanauskas. – V. : LAB, 2012.
– 2 garso diskai MP3 fmt. – (Šiuolaikinė proza). –
Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Baltos lankos, 2010.
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„Prancūziška siuita” − romanas, autorės dienoraščių fragmentai, laiškai, siejami vienos skausmingos temos.1940–ieji, naciai užima Prancūziją.
Iš Paryžiaus plūsta minios pabėgėlių: miesteliuose grūdasi alkanos moterys su vaikais, greta
− turtingų miestiečių automobiliai, apkarstyti baldais, čiužiniais, porcelianiniais indais, paukščių
narveliais; čia ir išlaikytinės, paliktos meilužių, ir
žmonos, abejojančios vyrų sąžiningumu; vokiečių
kareivis, užkariavęs jaunos karo belaisvio žmonos prancūzės širdį… Viskas greta. Rašytoja be
gailesčio kuria išsekusios, nugalėtos ir okupuotos
Prancūzijos portretą.
214. Vargas, Fred. Išvirkščias žmogus : romanas / skaitovas Romualdas Ramanauskas. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Savaitgalio detektyvas). – Tir. 30 egz. – Įgars. iš :
V. : Baltos lankos, 2008.
Į Pietų Prancūziją sugrįžusius vilkus džiugiai
imasi globoti draustinio darbuotojai. Tačiau kai
stulbinamo dydžio žvėris įsisuka į avių bandas,
o netrukus griebiasi ir žmonių, ore kibte pakimba
neapykanta ir pasklinda baugūs gandai… Šis kūrinys – tai dar vienas prancūzų rašytojos Fred Vargas (g. 1957) romanas, kuriame sutinkame „labai
ypatingą“ komisarą Žaną Batistą Adamsbergą ir jo
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draugę, ne mažiau originalią Kamilę Forestjė.
215. Zola, Émile. Žmogus žvėris : romanas /
skaitovas Algimantas Butvilas. – V. : LAB, 2012. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš :
V. : Vaga, 2010.
Garsus prancūzų rašytojas ir kritikas, natūralizmo krypties literatūroje pradininkas Emilis Zola
(Émile Zola) romano „Žmogus žvėris“ puslapiais
leidžia tekėti painių jausmų, suktybės, aklo pykčio, nedorų žmonių troškimų ir veiksmų lavinai,
atskleidžiančiai pagrindinę kūrinio mintį – kiekviename žmoguje snaudžia žvėris, galintis bet kada
prabusti.
Rusų literatūra
216. Achmedova, Marina. Mirtininkės dienoraštis. Chadiža : [romanas] / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Metodika, 2012.
Tai nuoširdus ir atviras mergaitės iš mažo
Dagestano kaimelio dienoraštis. Jame Chadiža
paprastai ir kasdieniškai aprašo savo jausmus,
mintis, išgyvenimus. Mergaitė nuo pat vaikystės
mokosi suvokti, kas yra Alacho bausmė, o kas do111

vana, kodėl nuolat reikia rinktis tarp gera ir bloga.
Paaugusi Chadiža išvyksta studijuoti į miestą, kur
pilna mažame kaimelyje užaugusiai merginai nepažįstamų pagundų. Čia taip pat reikia rinktis, tik
labai sunku suprasti, kas iš tiesų gerai, nes dažnai
blogis slepiamas po tikėjimo ir nuoširdumo kauke.
217. Buškovas, Aleksandras. Piranijos
pėdsakas : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius.
– V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
30 egz. – Įgars. iš : V. : Rosma, 2000.
Romane „Piranijos pėdsakas“ skaitytojas vėl
susitiks su karinio jūrų laivyno specialiosios tarnybos pirmojo rango kapitonu Kirilu Mazuru, jau pažįstamu iš romano „Piranijos medžioklė“. Paslaptinga taiga – puikus fonas nenuspėjamai intrigai
pinti. Amerikiečių ir rusų žvalgybų tarnybos mėgina sukliudyti mafijai kištis į priešrinkiminės kovos
eigą…
218. Cvetajeva, Marina. Į niekur laiškai :
[eilėraščiai] / skaitovė Dalia Elena Stonytė. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30
egz. – Įgars. iš : V. : Kronta, 2008.
Pirmą kartą Lietuvoje atskiru leidiniu pateikiama žymios XX amžiaus rusų poetės Marinos
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Cvetajevos (1892 – 1941) poezija. Neabejojame,
kad rinkinys atkreips tiek poezijos mylėtojų, tiek
lituanistų bei slavistų, studijuojančių literatūrą, dėmesį.
219. Doncova, Darja. Haute couture figos
lapelis : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Ironiškasis detektyvas : Jevlampija Romanova: bylą
tiria diletantė). – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : Kaunas :
Mileda, 2008.
Ir ši bjauri sumaištis yra vasaros poilsis! Šį
kartą Jevlampija Romanova tiria tikriausią „šeimyninę“ žmogžudystę… Vos tik su vaikais ir gyvūnais ji atsikraustė į Aliabjevo vasarnamį, šis… sugriuvo lyg koks kortų namelis. Paaiškėjo, kad dėl
to kaltas jos naujasis kaimynas Glebas Lukičius.
Jis pasistatė savo namą per daug arti Lempos vasarnamio, ir jo pamatai neišlaikė…
220. Dostojevskis, Fiodoras. Demonai : trijų
dalių romanas / skaitovas Romualdas Ramanauskas. – V. : LAB, 2012. – 2 garso diskai MP3 fmt.
– (Pasaulinės literatūros biblioteka). – Tir.
egz.
– Įgars. iš : V. : Vaga, 1997.
F.Dostojevskio romanas „Demonai” – vienas
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iš labiausiai tragiškų ir idėjiškai–filosofiškai sudėtingų rašytojo kūrinių. Romaną jis parašė 1870–
1871 metais. Dostojevskis savo kūrybą paskyrė
žmogiškosios sielos gelmės paieškoms. Daugumos jo herojų maištas – proto maištas, bandymas
rasti etinius kriterijus ne religijoje ir sutvarkyti žmonių likimus pagal receptus, surašytus ne religinės
sąmonės, o empiriniu pažinimu.
221. Ilfas, Ilja. Dvylika kėdžių : romanas / Ilja
Ilf, Evgenij Petrov; skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
30 egz. – Įgars. iš : V. : Pasviręs pasaulis, 2002.
Leidykla „Pasviręs pasaulis“ pirmą kartą lietuvių kalba leidžia nekupiūruotą, beveik trečdaliu
didesnės apimties Iljos Ilfo ir Jevgenijaus Petrovo
romaną „Dvylika kėdžių“. Šis unikalus restauruotas leidimas originalo kalba pasirodė tik 2000 m.,
prabėgus daugiau nei 70 metų nuo parašymo, dienos šviesą išvydęs po kruopščių, ilgamečių archyvų ir rankraščių studijų. „Dvylika kėdžių“ rašytojai
sukūrė 1928 m., tačiau knyga nuo pat pirmojo leidimo buvo negailestingai darkoma ir trumpinama.
Visagalė cenzūra dar gerą dešimtmetį „tvarkė“ kitus knygos leidimus.
222. Marinina, Aleksandra. Tas, kuris žino :
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[detektyvinis romanas]. – 2012.
Kn.1 : [Pavojingi klausimai] / skaitovė Nijolė
Lipeikaitė. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz.
– Įgars. iš : Kaunas : Jotema, 2010.
Šių žmonių gyvenimai − iš pažiūros tokie skirtingi ir niekaip tarpusavyje nesusiję − prieš skaitytojo akis sukasi tarsi intriguojančios detalės ir su
kiekvienu puslapiu žadina azartišką smalsumą:
kada jos pagaliau susijungs ir atskleis įnoringo likimo paslaptį?
223. Marinina, Aleksandra. Tas, kuris žino :
[detektyvinis romanas]. – 2012.
Kn. 2 : Kryžkelė / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. –
2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš :
Kaunas : Jotema, 2010.
Antrojoje romano „Tas, kuris žino“ knygoje
ima sparčiai megztis prieš tai lygia greta vystytos
siužetinės gijos. Pagrindinių veikėjų – Natalijos,
Irinos, Igorio, Ruslano – gyvenimai susiliečia savo
aštriausiais kampais ir sukrečia netikėta atomazga.
224. Megre, Vladimiras. Anasta / skaitovas
Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Skambantys Rusijos kedrai).
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– Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Baltos lankos, 2011.
Per milijonus metų buvo daugybė teorijų. Visos apie tą patį: kad žmonija ko nors iš kažko laukia. Ji ir laukia, užrakinusi savo mintį ir protą. Nemąstė, kam ir dėl ko. Visata virš žmogaus uždega
žvaigždes.
225. Radzinskis, Edvardas. Galantiškojo
amžiaus žūtis : [romanas] / skaitovas Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Gimtasis žodis,
2009.
Vienas populiariausių šiuolaikinių rusų rašytojų Edvardas Radzinskis (g. 1936) – ne tik dramaturgas, prozininkas, publicistas, bet ir išskirtinio
talento oratorius, daugiametis švietėjiško televizijos ciklo „Istorijos slėpiniai“ autorius ir vedėjas.
Pasinėręs į painius istorijos verpetus, žinomuose
faktuose įžvelgdamas kitų neįmintas paslaptis,
kurdamas savas įvykių versijas, sumaniai rezga
intrigą, narplioja sudėtingus asmenybių tarpusavio santykius
226. Suvorovas, Viktoras. Gyvatėdis : romanas / skaitovas Juozas Šalkauskas. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
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Įgars. iš : V. : Mintis, 2011.
Intriguojantis romano veiksmas skaitytojus
nukels į romanuose „Kontrolė“ ir „Pasirinkimas“
aprašytų įvykių pradžią.
227. Suvorovas, Viktoras. Išvaduotojas /
skaitovas Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2012. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš :
V. : Mintis, 2009.
„Išvaduotojas“ – pirmoji V. Suvorovo knyga, išversta į 23 kalbas. Kaip teigia kritikai, niekas iki šiol nekalbėjo apie Sovietinę armiją taip
atvirai, atmesdamas vidinę ir išorinę cenzūrą.
Viktoras Suvorovas – profesionalus žvalgo V. B.
Rezuno slapyvardis. 1978 m. jis pabėgo į Didžiąją
Britaniją. Sovietų Sąjungoje buvo nuteistas mirties bausme.
Suomių literatūra
228. Oksanen, Sofi. Stalino karvės : [romanas] / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš : V. : Versus aureus, 2012.
Romane „Stalino karvės“ vaizduojamas trijų
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kartų moterų gyvenimas. Intriguojantis ir nuoširdus pasakojimas apie išgyvenimus pokario bei
sovietinėje Estijoje ir vakarietiškoje Suomijoje.
Sofijos, Katarynos ir Anos akimis vaizduojama
šiurkšti užkarda tarp XX a. antrosios pusės Rytų
ir Vakarų, atplėšusi mylinčias viena kitą motinas ir
dukteris, privertusi jas jausti baimę, gėdą, nevisavertiškumą ir imtis tikrų žygių siekiant įrodyti, kad
yra moterys.
229. Waltari, Mika (Valtaris, Mika Toimis).
Karina, Mauno duktė : romanas / skaitovė Eglė
Čekuolytė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Klasika). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto
alba, 2009.
„Karina Mauno duktė“ – tai paminklas moters
grožiui, kantrybei ir sumanumui. Rūsti Šiaurės
atmosfera, pilkas Švedijos dangus ir nesvetingi
rūmai, nuauksinti karaliaus Eriko XIV meilės atspindžių, kovos dėl valdžios, nepalankios žvaigždžių ištarmės ir pilies kieme besiliejantis kraujas
– visa tai Mika Waltaris supina į jaudinančio pasakojimo kamuolį.
230. Waltari, Mika (Valtaris, Mika Toimis).
Mikaelis sultono tarnas : dešimt knygų, pasakojančių apie Mikaelio Karvajalio, arba Mikaelio al
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Chakimo, gyvenimą 1527–1538 metais, kai jis išpažino vienatinį Dievą ir atsidavė Aukštųjų vartų
tarnystei : romanas / skaitovas Vytautas Širka. –
V. : LAB, 2012. – 3 garso diskai MP3 fmt. – (Klasika). – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2006.
Garsiausio suomių rašytojo M. Waltari (1908–
1979) romanas „Mikaelis, sultono tarnas“ – „Mikaelio Klajūno“ tęsinys, kurį vis dėl to galima laikyti
atskira knyga, pasakojančia apie Mikaelio gyvenimą musulmonų kraštuose.
Škotų literatūra
231. Rankin, Ian (Rankinas, Ajanas). Nugrimzdęs į tamsą : [romanas] / skaitovas Antanas
Bernotas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Savaitgalio detektyvas). – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš : V. : Baltos lankos, 2009.
Ajanas Rankinas, (gim. 1960 m.) – garsus
škotų rašytojas, populiarių detektyvinių romanų apie inspektorių Johaną Rebusą autorius. Jo
knygos jau išverstos į 22 kalbas, pelnė ne vieną
tarptautinį apdovanojimą. Kvinsberio rūmuose
turi įsikurti Škotijos parlamentas. Tačiau būsimų
įkurtuvių džiaugsmą sudrumsčia kraupus radinys
− restauruojamų patalpų židinio angoje prieš dau119

gelį metų užmūryti vyro palaikai…
Švedų literatūra
232. Larsson, Stieg (Larsonas, Stiegas).
Mergina, kuri užkliudė širšių lizdą : romanas /
skaitovė Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 2012. – 2
garso diskai MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš :
Kaunas : Obuolys, 2011.
Peršautai savo tėvo ir palaidotai netikro brolio
Lisbetai Salander mirti neleido neįtikėtina sėkmė
ir laiku pasirodęs žurnalistas Mikaelis Bliumkvistas. Lisbeta sveiksta ir laukia ligoninėje teismo už
tris žmogžudystes, kurių neįvykdė…
233. Mankell, Henning (Mankelis, Heningas). Prieš šalną / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– (Kriminalinis romanas). – Tir. 30 egz. – Įgars.
iš : V. : Baltos lankos, 2009.
Romane „Prieš šalną“ lietuvių skaitytojams
jau pažįstamas įžymusis tyrėjas Valanderis rengiasi atsisveikinti su savo profesija. Tačiau jo dar
laukia sudėtinga byla – ir ji taps išbandymu ne tik
Valanderiui, bet ir jo dukteriai Lindai…
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234. Munthe, Axel (Miuntė, Akselis). Prisiminimai ir mąstymai / skaitovas Virgilijus Kubilius.
– V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
30 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2005.
Švedų gydytojui Akseliui Miuntei rašytojo vardą ir šlovę atnešė „Knyga apie San Mikelę“. Knygoje „Prisiminimai ir mąstymai“ skaitytojai vėl sutiks savo pažįstamus iš ankstesnės knygos.
Šveicarų literatūra
235. Wermuth, Verena. Uždrausta žmona :
[mano metai, praleisti su Dubajaus šeichu Kalidu] :
[romanas] / skaitovė Jūratė Jaseliūnienė. – V. :
LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2011.
Ar gali europietė būti antrąja arabo žmona?
Ar įmanoma paminti savo ankstesnio gyvenimo
įpročius ir įsilieti į naują gyvenimo aplinką? Kaip
arabų pasaulis priima europietes moteris? Kokia
ta tikroji meilė?Tai tikra istorija, kur autorė atskleidžia savo išgyvenimus, patirtus jausmus. Knygoje
nupasakojami šių dienų papročiai, žmonių elgesio
normos.
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Turkų literatūra
236. Pamuk, Orhan (Pamukas, Orhanas).
Stambulas : prisiminimai ir miestas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba,
2009.
Prisiminimų knygoje nuostabiai – įžvalgiai ir
melancholiškai – susipina Stambulo ir Pamukų
šeimos istorija, praeitis ir dabartis, rašytojo mintys
apie žmogaus, miesto ir civilizacijos likimą.
Vengrų literatūra
237. Jókai, Mór (Jokajus, Moras). Juodoji
kaukė : romanas / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Gimtasis žodis, 2006.
Vengrų rašytojas Moras Jokajus (Jókai Mór,
1825–1904) žinomas visame pasaulyje. Jo kūriniai išversti į daugelį kalbų ir susilaukė ne vieno leidimo. Juodoji Kaukė – Transilvanijos krašto siaubas, dieną – baronas, naktį – plėšikas (gyvenime,
beje, turėjęs ir realų prototipą!). Lieknas, grakštus
ir be galo drąsus – nesugaunamas, neįveikiamas.
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238. Marai, Sandor. Žvakės sudega ligi galo :
romanas / skaitovė Eglė Čekuolytė. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Klasika). – Tir.
30 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2004.
Romanas „Žvakės sudega ligi galo“ – apie
žmonių tarpusavio santykius, apie draugystę ir išdavystę. Ir, žinoma, apie pavydą, kuris sugriauna
viską. Romanas aktualus visais laikais: jame daug
kalbama apie gyvenimo prasmę, begalinę vienatvę ir nuobodulį, apie ištvermę, kuri būtina kiekvienam žmogui.
239. Örsi, Ferenc (Joršis, Ferencas). Kapitonas Tenkešas : romanas / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Gimtasis
žodis, 2007.
Ferencas Joršis (1927–1994) – vengrų prozininkas, dramaturgas, Atilos Jožefo premijos laureatas (1984), parašęs daug grožinės literatūros
kūrinių. Tačiau labiausiai jį išgarsino romanas ir
filmas „Kapitonas Tenkešas“. Kapitonas Tenkešas – Habsburgų pulkininko barono Eberšteino
siaubas! Šis žmogus – baisus maištininkas. Jis ir
kursto gyventojus neklausyti jo didenybės imperatoriaus valdžios…
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Vokiečių literatūra
240. Ebert, Sabine (Ebert, Sabina). Pribuvėjos išpažintis : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 30 egz. – Įgars. iš : Kaunas : Obuolys, 2010.
1179 metai Magdeburge. Imperatoriškosios
tarybos metu imperatorius Barbarosa meta pirštinę Saksonijos hercogui Heinrichui Liovei. Tai reiškia tik vieną – šalį vėl alins karas, todėl Kristianas
su Marta privalo susitaikyti su tuo, kad vieną dieną
jis pasieks ir jų kaimą. Markizas Otas nusprendžia
paimti į mūšį riterį Kristianą, jam išvykus Kristiansdorfo valdymą perims vyriausiasis jo sūnus. O jam
žiniuonė ir jos ypatingosios galios jau seniai tapo
krislu akyje…
241. Goethe, Johann Wolfgang von (Gėtė,
Johanas Volfgangas). Sielų giminystė : romanas
/ skaitovas Virgilijus Kubilius. – V. : LAB, 2012. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš :
V. : Versus aureus, 2007.
Didžio vokiečių literatūros meistro Johanno
Wolfgango Goethe‘s knygoje, pirmą kartą leidžiamoje lietuviškai, itin subtiliai atskleidžiama be galo
sunki jausmo ir pareigos, įsigalėjusių papročių,
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padorumo normų, moralės, šeimos vertybių kova,
kurioje niekas nelaimi.
242. Müller, Herta. Amo sūpuoklės : romanas / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš : V. : Versus aureus, 2010.
Rumunija, Antrojo pasaulinio karo pabaiga.
Vokiečius, šalies gyventojus, slegia nežinia ir baimė. Pasakojimas prasideda ir tęsiasi penkerius
metus, kuriuos jaunuolis praleidžia lageryje. Gyvenimas čia, Rusijos glūdumoje, nesustoja: sunki kasdienė rutina ir slegia, ir atneša savotiškų
džiaugsmų, atskleidžia žmogaus mintis ir jausmus. Jaunuolis suvokia: iš tikrųjų lageris − marga
žmonių minia, trokštanti meilės ir duonos, šilumos
ir poilsio, siekianti būti graži ir madinga, mokanti
linksmintis ir ištverti, galinti svajingai šokti ir negailestingai nukirpti gyvenimo siūlą.
243. Walden, Laura (Valden, Laura). Didžiųjų geizerių slėnyje : romanas / skaitovė Eglė
Čekuolytė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera,
2011.
Romano „Maorės prakeiksmas“ autorė šįkart
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pasakoja XIX a. Naujojoje Zelandijoje gyvenančios
šeimos istoriją. Per ugnikalnio išsiveržimą dingsta Anabelės Bredli dukrelė, ir ši nelaimė palaužia
ir suskaldo visą gausią šeimą. Ir tik po daugelio
metų, visiems vėl susirinkus šeimos viešbutyje,
kurį Anabelė paveldėjo iš kaprizingos motinos, ir
padedant nežinia iš kur atsiradusiai jaunai maorei, į šeimos gyvenimą pamažu grįžta taika, viltis
ir meilė.
Žydų literatūra
244. Meras, Icchokas. Mėnulio savaitė : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš : V. : Vaga, 1971.
Icchoko Mero romane Mėnulio savaitė nukritusia pilnatimi vadinamas gestapininkų prožektorių šviesos apskritimas, įkalinęs iš geto bėgančius
vaikus, visą savaitę laukusius pilnaties laiko. Tai
viena iš žydų tautos genocido istorijų tuo negailestinguoju laikmečiu, kurio puslapius norėtume
užversti.
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VAIKŲ LITERATŪRA
245. Abedi, Isabel. Lučianas : [romanas] /
skaitovė Eglė Špokaitė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. :
Alma littera, 2011.
Šešiolikmetė Rebeka − tiesiog laiminga paauglė, ir tiek. Ji džiaugiasi gyvenimu, rūpestingai
globojama abiejų, nors ir atskirai gyvenančių tėvų,
turi šaunią draugę Zuzę ir patikimą eksdraugą Sebastianą…Tačiau vieną vakarą Rebekos gyvenimas netikėtai pasikeičia: ji pajunta keistą skausmą
krūtinėje, tartum kažkas būtų truputį įplėšęs širdį.
Kaip tik tuo metu pasirodo Lučianas, vaikinas,
neturintis atminties, nieko negalintis pasakyti apie
savo praeitį, tačiau kupinas įvairiausių fantazijų…
246. Barrie, James Matthew (Baris, Džeimsas Metjus). Piteris Penas / skaitovas Antanas
Bernotas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 1997.
Su skrajojančiu ir niekados neužaugančiu
škotų rašytojo ir dramaturgo Džeimso Bėrio knygos Piteris Penas herojumi angliškai kalbančiose
šalyse jau vos ne šimtmetis draugauja kelių kartų
vaikai. Supažindinti su juo Lietuvos vaikus ir ne127

surambėjusius suaugėlius buvo labai svarbu, nes
tai viena iš garsiausių Didžiosios Britanijos literatūrinių pasakų.
247. Collins, Suzanne (Kolins, Suzana).
Bado žaidynės : romanas / skaitovė Eglė Špokaitė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2010.
Ant kadaise buvusių Šiaurės Amerikos valstijų griuvėsių įkurta Panemo valstybė, sudaryta
iš dvylikos apygardų. Šalį griežtai ir negailestingai valdo Sostinė, ji kasmet reikalauja atsiųsti po
vieną vaikiną ir merginą dalyvauti Bado žaidynėse, žiauriame realybės šou, kuriame kaunamasi
iki mirties. Šešiolikmetė Ketnė Everdin pasiryžta
tapti paaukotąja vietoj savo dvylikametės sesutės
Primos.
248. Collins, Suzanne (Kolins, Suzana).
Pavojinga meilė : romanas / skaitovė Eglė Špokaitė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2010.
Didžiulio pasisekimo sulaukusių „Bado žaidynių“ tęsinys. Per stebuklą laimėję Mirties žaidynes, Ketnė su Pitu grįžta į 12–tą apygardą. Ji su
mama ir sesute persikėlė į Laimėtojų kalvą, ne128

stokoja maisto ir pinigų, bet nesijaučia laiminga.
Įvykiai klostosi taip, kad Ketnė grįžta į areną. Kuris
iš vyrų eis kartu? Ar šį kartą ją lydės sėkmė?
249. Dessen, Sarah. Nakties klajūnai : romanas / skaitovė Jūratė Jaseliūnienė. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš : V. : Alma littera, 2011.
Nuotaikingas amerikiečių rašytojos Sarah
Dessen, kuriančios jaunimui, romanas pasakoja
apie abiturientės Oiden vasarą prieš studijas universitete. Kiek daug reikia patirti ir suprasti, kai iki
tol buvai tik moksliukė!.
250. Gombrich, Ernst Hans. Pasaulio istorija jaunajam skaitytojui / skaitovas Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Žara, 2009.
Autorius jaunajam skaitytojui suprantama kalba, patraukliai ir gyvai, aiškina sudėtingiausias istorines problemas, išskleisdamas prieš jį plačią ir
kupiną nuostabiausių įvykių pasaulio istorijos panoramą. Knyga ne tik suteikia istorinių žinių, bet ir
moko bei skatina mąstyti, daryti istorines išvadas.
251. Green, John. Aliaskos beieškant : [ro129

manas] / skaitovas Mantautas Bružas. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Beveik suaugę). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera,
2010.
Šešiolikmetis Mailzas Holteris – nuobodžiaujantis, vienišas paauglys, kurio didžiausias pomėgis rinkti garsių žmonių paskutinius žodžius.
Pasak paties Mailzo, jo gyvenimas jam atrodo
„vienas didelis neįvykis“. Tad jis ryžtasi palikti tėvų
namus Floridoje ir vykti į internatinę mokyklą Alabamoje. Mailzo gyvenimas pasikeičia 360 laipsnių
kampu…
252. Jiménez, Juan Ramón (Chimenesas,
Chuanas Ramonas). Plateras ir aš : Andalūzijos
elegija / skaitovas Antanas Bernotas. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš : V. : Vyturys, 1994.
Tai paprasta istorija apie atostogaujantį poetą
ir Platerą – mažą, pūkuotą ir švelnią jo beždžionėlę. Visas pasakojimas primena linksmą vaikų pasaulį, padūkusį gyvūnų gyvenimą laukuose, linksmas ir piktas valstiečių išdaigas ir nepamirštamus
peizažus. Tik nedaugelis ispanų literatūros kūrinių
taip aiškiai išsako estetinį pasitenkinimą ir etinę
moralės bei grožio būtinybę.
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253. Lukošiūtė, Bernadeta. Kai šalia Teta
Beta : [pasakojimai vaikams apie augalus, paukščius, žvėris] / skaitovas Antanas Bernotas. – V. :
LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2012.
Bernadeta Lukošiūtė – radijo ir televizijos laidų vedėja, diktorė. Daugeliui ji geriau žinoma kaip
Teta Beta iš Lietuvos radijo laidos „Tetos Betos
viktorina“ ir kadaise labai populiarios televizijos
laidos „Labanakt, vaikučiai“. Knygoje „Kai šalia
Teta Beta“ rasite daug įdomių istorijų apie augalus, paukščius, žvėris. Nuotaikingi Tetos Betos
pasakojimai paskatins vaikus domėtis supančiu
pasauliu ir jį tyrinėti.
254. Marčėnaitė, Nomeda. Lėlė / skaitovė
Elvyra Latėnienė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto
alba, 2011.
N. Marčėnaitės „Lėlė“ – pirmoji autorės knyga vaikams. Tai istorija apie mergaitę, kuri mamai
išvykus dirbti į Airiją gyvena pas savo močiutę
kaime. Geriausia jos draugė – Lėlė. Suradusi ant
aukšto porcelianinę lėlės galvą, iš tuščio drobinio
maišelio padarė jai kūną, ir nuo tada juodvi kartu
tyrinėja aplinkinį pasaulį.
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255. Newbery, Linda. Niekada daugiau :
[apysaka] / skaitovė Elvyra Latėnienė. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš : V. : Alma littera, 2012.
Permainingas gyvenimas atvedė Tizę į Roven Merą – paslaptingą, klaidų dvarą provincijos
glūdumoje. Ji labai nori susipažinti su dvaro savininku lordu Rupertu ir jo dukra Greta. Tizė tikisi,
kad Greta taps jos drauge, kurią taip trokšta turėti.
Bet dvaras atrodo kaip muziejus, ir niekas nežino,
kad lordas Rupertas su Greta grįš namo. Apžiūrinėdama namą ir klaidžiodama jo koridoriais, Tizė
atskleidžia stulbinamą tiesą, kodėl ji pateko į Roven Merą…
256. Norton, Mary. Skoliniautojai : romanas
vaikams / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš : Kaunas : Obuolys, 2012.
Mary Norton (1903–1992) – anglų rašytoja, sukūrusi apysakų–pasakų seriją apie mažųjų
žmogeliukų nuotykius.Jei jūsų namuose staiga
pradės dingti smeigtukai, žiogeliai ar kiti maži
daikčiukai, nemanykite, kad juos pametėte ar juos
pavogė. Gal tiesiog jūsų namuose apsigyveno…
skoliniautojai?
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257. Račickas, Vytautas. Baltos durys : romanas / skaitovas Juozas Šalkauskas. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš : V. : V. Račickas, 2010.
Romane „Baltos durys“ minimalistiškai įtaigiai, savita vidinių monologų ir neapdailinto gyvenimo forma atskleidžiamas šiuolaikinio jaunuolio
nuopuolio kelias. Jokių didaktikų – tik labai liūdna
istorija, kuri kiekvieną iš mūsų gali paliesti pačiais
netikėčiausiais kampais ir kurios pabaigą daugelis iš mūsų įvairiais pavidalais šiandien išgyvename…
258. Račickas, Vytautas. Penktoji šlepetė
plius : [apysaka] / skaitovas Antanas Bernotas. –
V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgars. iš : V. : V. Račickas, 2011.
Šlepečių fabriko direktoriui Raului Aului reikia
laimėti teismo procesą, bet pirmiau Seklys Morka
turi surasti ir ant teisėjo Teisučio Straipsnio stalo padėti daiktinį įrodymą – penktą šlepetę, kurią siuvant fabriką ištiko bankrotas. Tai padaryti
nėra lengva. Nelengva atsakyti ir į gana paprastą
Edvarduko klausimą – kas gyvenime svarbiausia?
259. Račkaitis, Vygandas. Miško etiudai :
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gamtos miniatiūros / skaitovas Karolis Kaminskas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 13 egz. – Įgars. iš : V. : Vyturys, 1985.
260. Stevenson, Robert Louis (Styvensonas, Robertas Lujis) Juodoji strėlė : nuotykių romanas / skaitovas Antanas Bernotas. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš : V. : Galinis, 1992.
Anglų rašytojo R. Stivensono (1850 –1894)
romanas „Juodoji strėlė“ perkelia mus į Raudonosios ir Baltosios Rožės karų laikus, žiaurią kovų
tarp dviejų garsių šeimų – Jorkų ir Lankasterių –
dėl Anglijos sosto epochą. Knygoje gausu netikėtų atsitikimų, joje ryškiai atsispindi XV a. Anglijos
gyvenimas.
261. Swift, Jonathan (Sviftas, Džonatanas). Guliverio kelionės : nuotykių apysaka / skaitovas Vytautas Širka. – V. : LAB, 2012. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : Kaunas :
Šviesa, 1987.
Anglų literatūriniame pasaulyje D. Sviftas liko
kaip vienas ryškiausių publicistinio žodžio meistrų.
Jo satyrinės prozos elementai visu grožiu suspindi romane „Guliverio kelionės“. Šio romano herojų
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veiksmai, mąstysena ir formali pažiūra į visuomeninius ir valstybinius reiškinius, visai visuomenei
atskleidė tuometinės Anglijos valdininkų gyvenimo ir valstybinės veiklos ydas.
262. Vainilaitis, Martynas. Mauliukas : poema vaikams / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V. : LAB,
2012. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš : V. : Kronta, 2009.
Mauliukas – doras angelas, nejučia prisidėjęs prie Rojaus išpuikėlių maišto. Užsitraukęs Dievo nemalonę nutrenkiamas į pragarą. Iš ten paties
Liuciferio siunčiamas į Žemę pasitarnauti blogiui.
Užverda nuožmi ydų ir dorybių kova.
VADOVĖLIAI.
MOKYMO PRIEMONĖS
263. Braslauskas, Justinas. Politologija :
paskaitų ir seminarų konspektas / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2012. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 9 egz. – Įgars. iš : V. : Vilniaus
teisės ir verslo kolegija [i.e. Biznio mašinų kompanija], 2006.
264. Gineitienė, Zinaida. Verslo kūrimas ir
valdymas : vadovėlis / skaitovas Audrius Čaikaus135

kas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 7 egz. – Įgars. iš : V. : Rosma, 2005.
265. Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija : [mokomoji knyga] / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 7 egz. – Įgars. iš : V. : Vaga, 2008.
266. Literatūros žinynas V–XII klasei / parengė Česlovas Navakauskas; skaitovė Elvyra
Latėnienė. – V. : LAB, 2012. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : Kaunas : Šviesa, [2006].
267. Paičiuvienė, Kotryna. Klasikinio masažo būdai ir kūno dalių masažas : mokomoji knyga
/ skaitovė Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 2012. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 7 egz. – Įgars. iš : V.
: Vilniaus kolegija, 2002.
268. Paičiuvienė, Kotryna. Segmentinis ir
jungiamojo audinio masažas : mokomoji knyga /
Kotryna Paičiuvienė ; Marina Smelevič ; skaitovė
Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 201. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 7 egz. – Įgars. iš : V. : Vilniaus
kolegija, 2005.
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269. Profesinio ugdymo pagrindai : vadovėlis aukštųjų mokyklų pedagoginio kryptingumo
studentams, magistrantams, profesijos pedagogams / Rima Adamonienė, Sigitas Daukilas, Bronislavas Krikščiūnas, Ilona Maknienė, Aldona Palujanskienė; skaitovas Algimantas Butvilas. – V. :
LAB, 2012. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 7 egz.
– Įgars. iš : V. : Petro ofsetas, [2001].
270. Teisės teorijos įvadas : vadovėlis / Linas Baublys, Darijus Beinoravičius, Andrius Kaluina, Paresh Kathrani, Kristina Miliauskaitė, Ernestas Spruogis, Eglė Venckienė; skaitovė Giedrė
Maksimaitytė. – V. : LAB, 2012. – 2 garso diskai
MP3 fmt. – Tir. 7 egz. – Įgars. iš : V. : MES, 2010.
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