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BENDRIEJI MOKSLO
IR KULTŪROS DALYKAI
1. Jadvygos Kuolienės 80–mečio jubiliejus : (2016 05 11; Vilnius, LAB) / kalba renginio
vedėja Janina Vileikienė, LAB direktorė Rasa Ja–
nuševičienė ; garso operatorė ir redaktorė Dovilė
Zuozaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas CDA
fmt. – Tiražas 2 egz.
2. Jenkins, Jessica Kerwin. Visas pasaulio laikas : valandų knyga : [pasakojimai iš įvairiausių kultūrų bei amžių] / skaitovas Albertas
Aužbikavičius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga,
2015.
Smagi, netikėta ir žaisminga amerikiečių autorės Jessicos Kerwin Jenkins knyga „Visas pasaulio laikas: valandų knyga“ atveria spalvingų istorijų
paletę – pasakoja apie intriguojančius skirtingų pasaulio šalių papročius ir nuodėmingus malonumus,
kuriuos tiksintis laikas neša iš vienos epochos į kitą.
3. Krikštopaitis, Juozas Algimantas (1931–).
Iškilių asmenybių gyvenimo tiesa : susitikimai
su lietuvių kultūros kūrėjais / skaitovas Albertas
Aužbikavičius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso dis7

kas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016.
Leidinio pagrindą sudaro autoriaus susitikimų
su Lietuvos meno bei mokslo veikėjais, palikusiais
ryškią žymę mūsų kultūroje, epizodai. Pokalbiai su
jais ir jų kūrinių aptarimai atskleidžia autentiškus
kūrybai pasišventusių asmenybių bruožus, jų mąstymo bei elgsenos stilių.
4. Zykas, Aurelijus. Japonijos spalvos ir skoniai / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Aukso pieva, 2014.
Knyga pristato nuostabų, įvairiapusį ir turtingą Japonijos kultūrinį paveldą, žmones, gyvenimo būdą. Autorius su nostalgija ir humoru pasakoja apie savo gyvenimą dviejuose skirtinguose
Japonijos miestuose: Tokijuje ir Kanadzavoje.
FILOSOFIJA.
PSICHOLOGIJA
5. Carnegie, Dale (1888–1955) (Karnegis,
Deilas). Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms / skaitovė Monika Baranauskaitė–Grajaus–
kienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
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(Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Credo, 1991.
„Žmonėms nerūpi tavo norai ir problemos. Na,
bent jau ne taip, kaip jų pačių norai ir problemos.
Danties skausmas yra svarbesnis už badą Afrikoje,
dėl kurio miršta tūkstančiai. Sugedęs automobilis
rūpi labiau nei keturiasdešimt žemės drebėjimų
Japonijoje. Prisiminkite tai, kai kitą kartą pradėsite
pokalbį.“ Dale Carnegie, knygos autorius.
6. Chapman, Gary D. (1938–) (Čapmanas,
Garis). Penkios paauglių meilės kalbos : kaip išmokti paauglio meilės kalbą / skaitovė Šarūnė
Andriuškevičiūtė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2016.
Ši knyga – tai tarsi konsultacijų kabinetas, kur
susitiksite su daugybe tėvų ir paauglių, leidusių pasidalyti jų kelione supratimo ir meilės link. Autorius
pataria, kaip suprasti paauglio vaiko meilės kalbą
ir sukurti teigiamus santykius su vaiku maištinguoju jo gyvenimo etapu. Sužinokite, kaip meilė keičia
paauglio suvokimą, malšina pyktį ir nustato ribas,
kurioms reikia disciplinos ar bausmės.
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7. Chapman, Gary D. (1938–) (Čapmanas,
Garis). Penkios vaikų meilės kalbos / Gary Chapman,
Ross Campbell ; skaitovė Renata Kaminskė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 19 egz. – Įgarsinta iš: K.: Trimitas,
2000.
Knyga moko, kaip labiau mylėti savo atžalas;
joje daug pasiūlymų, kaip būti gerais tėvais.
8. Jadkonytė–Petraitienė, Jūratė (1971–).
Pypliotyra : [psichologų patarimai nuo lopšio iki
mokyklos] / skaitovė autorė. – V.: LAB, 2016. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: AJA viešieji ryšiai, 2015.
Šios knygos herojai – Juliukas, Miglutė, Do–
mas, Agnytė – mūsų vaikai. Istorijos – iš mūsų
gyvenimo. Ką sapnuoja kūdikėlis? Kaip išgyventi
pirmųjų metų krizę? Kodėl trimetis bamblys, jau
mokantis skaičiuoti, nesėda ant puoduko? Ką daryti, kai mielas mažylis, negavęs ledinuko, prekybos centre klykdamas krinta ant grindų? Kas tas
EQ? Kaip paruošti pirmagimį brolio ar sesės gimimui? Kodėl grįžtant iš ligoninės naujagimį turi nešti
tėtis?
10

9. Kummer, Peter (1950–) (Kumeris, Pete–
ris). Nuo šiol gyvensiu geriau : neatidėliotinų konstruktyvių veiksmų programa / skaitovė Aistė Vileikytė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2000.
Kummeris sako: „Kiekvienas, išties norintis
pakeisti savo gyvenimą, pajėgus tai padaryti, jei tik
pats pasirengęs pasąmonėje ieškoti savo problemų priežasčių, jas išnagrinėti ir vėliau jų atsikratyti.
Visi sunkumai – pinigų stygius, baimės, ligos, fobijos – tėra nemalonūs, varginantys šešėliai, kurių
nesunku išvengti.“
10. Kurienė, Aušra. Kaip užauginti žmogų : mintys iš vaikų psichologo smėlio dėžės / sudarytoja Jurgita Kotryna Ogulevičiūtė ; skaitovė
Lina Gabrijolavičienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
35 metus konsultuojanti psichologė psichoterapeutė Aušra Kurienė knygoje kalba apie lietuvių
patirtį, pritaikomą auginant mūsų vaikus.
11. Lynch, David (1946–) (Linčas, Deividas).
Pagauti didžiąją žuvį : meditacija, sąmonė, kū11

rybingumas / skaitovė Rūta Šetikaitė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto
alba, 2014.
„Pagauti didžiąją žuvį: meditacija, sąmonė,
kūrybingumas” – tai didžiojo režisieriaus autobiografija ir drauge savipagalbos knyga. Į vieną knygą Lynchas sudeda biografijos faktus, filmografiją,
dvasingumo paieškas, filosofinius apmąstymus ir
meditacijos praktiką.
12. McKenna, Paul (1963–) (McKenna,
Paulas). Pakeisk gyvenimą per 7 dienas / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2006.
Paulas McKenna šioje knygoje pristato svarbiausias strategijas ir metodus, kuriais vadovaujasi
sėkmės aukštumas pasiekę žmonės ir kurie jam
pačiam padėjo iš pagrindų pakeisti gyvenimą.
13. Nekrasovas, Anatolijus (1950–). Gyvosios
mintys / skaitovas Vytautas Širka. – V.: LAB, 2016. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Versus aureus, 2011.
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Autorius originaliomis gyvosiomis savo mintimis moko ne tik lavintis, tobulėti, bet ir pertvarkyti mąstymą, suteikti jam didelę energetinę vertę.
Išmokti gyventi laimingai ir sveikai trokšta visi, o iš
tikrųjų to pasiekti gali daugelis. Psichologijos meistras siūlo patiems susikurti laimingą gyvenimą.
14. Stendhal (1783–1842) (Stendalis). Apie
meilę / skaitovė Vytautė Marija Petručionytė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 1996.
„Apie meilę“ – tai filosofinis traktatas, kuriame aprašomos septynios meilės fazės, iš kurių
svarbiausia – kristalizacija. Šioje fazėje mylintysis
susikuria idealų mylimojo paveikslą – it deimantai
spindinčius kristalus, paverčiančius jį tobulybe.
15. Warren, Rick. Gyvenimas dėl tikslo. Kam aš
čia esu? : [Kelionės vadovas ieškantiems gyvenimo
prasmės ir tikslo] / skaitovas Rokas Simanavičius. –
V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: Šiauliai:
Misionieriškas labdaros fondas „Licht im Osten“,
2005.
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Ši knyga padės jums suprasti, kam gyvenate
ir kokį nuostabų planą Dievas yra jums numatęs –
tiek gyvenimui žemėje, tiek amžinybei.
RELIGIJA. TEOLOGIJA
16. Dykumos tėvų pamokymai : abėcėlinis
rinkinys / skaitovė Giedrė Tartėnienė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Katalikų
pasaulis, 2014.
„Dykumos tėvų pamokymai“ – tai praktinių
patarimų, atsiradusių per ilgą vienuoliškos ir asketiškos drausmės kupiną gyvenimą, užrašai. Juose
išsaugota nestruktūruota, paprastais žodžiais
išreikšta dykumos išmintis. Pasiekusi mus iš pačių vienuoliško gyvenimo ištakų, ji vis dar įkvepia
krikščionis, teikia jiems patarimų ir paguodos.
17. Lame Deer (1903–1976). Raišas Elnias –
regėjimų ieškotojas : Sijų šamano gyvenimas / John
(Fire) Lame Deer ir Richard Erdoes; skaitovė Lina
Gabrijolavičienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Margi raštai, 2015.
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Knygoje Šiaurės Amerikos indėnų sijų genties
palikuonio šamano Raišo Elnio lūpomis pasakojama apie indėnų gyvenimo kasdienybę, papročius,
religiją, kultūrą, istorinį likimą.
18. Peškaitis, Arūnas (1962–). Šiuolaikinis
religingumas : naujieji judėjimai ir išraiškos formos amžių sandūroje / Arūnas Peškaitis, Donatas
Glodenis ; skaitovė Rūta Marcinkevičiūtė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Vaga, 2000.
Autoriai analizuoja naujuosius religinius judėjimus, jų pakraipas, veiklos pobūdį, paplitimą
Lietuvoje ir pasaulyje.
19. Račius, Egdūnas (1973–). Musulmonai
ir jų islamai / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Mokslo ir enciklopedijų
leidybos centras, 2016.
Knygoje „Musulmonai ir jų islamai“ pristatomas islamo istorinis raidos kelias ir šios pasaulinės religijos pamatiniai tekstai bei iš jų kildinami
tikėjimai ir religinės prievolės. Supažindinama su
klasikinėmis (istorinėmis) islamo plotmėmis, jų
15

pamatinėmis idėjomis bei praktikomis nuo islamo
susiformavimo VII a. iki XVIII–XIX a. sandūros.
Nemažai vietos skirta islamo atgimimo, atmainų ir
formų pristatymui pastaraisiais keliais šimtmečiais.
20. Sasnauskas, Julius (1959–). Kaip buvo
pradžioje… : biblinės meditacijos / skaitovas Vytautas
Širka. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Juliaus Sasnausko knygoje analizuojami
Senojo Testamento tekstai. Autorius pateikia literatūrines, eseistines jų interpretacijas su religinių,
istorinių bei politinių aplinkybių išmanymu, panoraminiu matymu. Nagrinėdamas po nedidelį liturginį
skaitinį, rašytojas nemoralizuoja, nedogmatizuoja, tačiau atidžiai ir nepaprastai gyvai analizuoja
Senojo Testamento vertimą, galimas klaidas bei
tekstologiją.
21. Taylor, Barbara Brown (1951–). Išmokti
eiti tamsoje / skaitovė Laima Ašakaitė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto
alba, 2015.
Ši knyga – meditacija apie tamsą – ne tiek vadovėlis, kiek dienoraštis. Ką autorei reiškia tamsa?
16

„Tamsa“, – rašo ji, – „vadinu visa tai, kas mane gąsdina. Tamsai priskiriu Dievo nebuvimą, silpnaprotystės baimę, artimiausiųjų ir brangiausiųjų netektį. Taip pat ir tirpstančias ašigalio ledynų kepures,
vaikų kančias ir kirbantį klausimą – koks jausmas
numirti.“ Išmintinga ir žavi knyga „Išmokti eiti tamsoje“ teikia mums jėgų ir vilties įveikti gyvenimo
negandas ir parodo kelią dvasingumo link.
VISUOMENĖS MOKSLAI
Sociologija
22. Figes, Orlando (1959–) (Faidžesas,
Orlandas).
Privatus
gyvenimas
Stalino
Rusijoje / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.:
LAB, 2016. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tiražas 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
Orlando Figes, garsus mokslininkas, rašantis apie Rusijos istoriją, šioje knygoje sudėjo keletą dešimtmečių kauptus ir saugotus sovietmečio
amžininkų prisiminimus, stengdamasis perprasti jų
patirtą košmarą. Tai išskirtinis ir išsamus stalinistinio režimo tyrimas, kuriame atskleidžiami paprastų žmonių jausmai ir apmąstoma dvidešimt Stalino
diktatūros metų.
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23. Galkontaitė, Palmira (1960–). Atleisk.
Pasmerkta populiarumui / skaitovė autorė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Taip pat vartojama
antr.: Pasmerkta populiarumui. – Įgarsinta iš: V.:
Baltos lankos, 2011.
Televizijos žurnalistė, laidų vedėja Palmira
Galkontaitė šioje knygoje pasakoja apie daugelio Lietuvos žiūrovų pamėgtą laidą „Atleisk“, nuo
1999 m. transliuotą per LNK, o 2004 m. pervadintą
į „Nepriklausomą paieškų tarnybą“ ir nuo 2008–
ųjų rodomą per Lietuvos televiziją.
24. Pomerantsevas, Peteris(1977–). Niekas
nėra tiesa ir viskas yra įmanoma : nuotykiai naujojoje Rusijoje / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2015.
Peterio Pomerantsevo knyga „Niekas nėra
tiesa ir viskas yra įmanoma: nuotykiai naujojoje
Rusijoje“ apie šiandieninę Rusiją, kurioje viskas
keičiasi taip greitai, kad nutraukiami bet kokie saitai su realybe ir net diktatūra tampa realybės šou.
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Politika
25. Arutunyan, Anna (1980–) (Arutiunyan,
Ana). Putino paslaptis / skaitovas Rimantas Pranckū–
nas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tiražas 24 egz. – Įgarsinta iš: K.: Obuolys, 2015.
Laisvai rusiškai kalbanti JAV žunalistė išvažinėjo visą Rusiją ir ėmė interviu iš oligarchų ir policininkų, popų ir politikų, eilinių pliečių. Ši knyga –
gyvas, akis atveriantis tyrimas, kaip mitų, valdžios
ir netgi religijos sintezė sukūrė meilės ir neapykantos santykį tarp rusų ir Vladimiro Putino.
26. Diktatorių vaikai : garsiausių 20 amžiaus diktatorių vaikų likimai / [sudarytojai Jean–
Christophe Brisard, Claude Quétel] ; skaitovas
Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tiražas 24 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2015.
Knygoje pasakojama Svetlanos Stalinos,
Edos Musolini, Udėjaus ir Kusėjaus Huseinų, Mao
dukros Li Na, Franko bei Kastro atžalų, Pinočeto
šeimos, Bašaro al Asado, Muamaro Kadafio,
Aleksandro Lukašenkos ir kitų istorijos. Knyga
parengta remiantis žymių istorikų ir reporterių su19

rinkta medžiaga, lyderių artimųjų ir režimo kritikų
liudijimais.
27. Grinevičiūtė, Rūta (1965–). Dinastija.
Landsbergių išgyvenimo istorija / Rūta Janutienė [redaktorės Saulė Pauliuvienė, Živilė Kaniušienė] ; skaitovė Edita Noruševičienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20
egz. – Taip pat vartojama antr.: Landsbergių išgyvenimo istorija. – Įgarsinta iš: V.: Nataiva, 2014.
„Dinastija. Landsbergių išgyvenimo istorija“ –
dar viena tiriamosios žurnalistikos karaliene vadinamos žurnalistės Rūtos Janutienės knyga, kurioje Landsbergių dinastijos istorija. Knyga paremta
daugybe niekada neskelbtų dokumentų ir liudijimų,
atskleidžiančių Landsbergių–Žemkalnių gyvenimą
sovietmečiu ir V. Landsbergio virsmą kovos už
Nepriklausomybę lyderiu.
28. Kurkovas, Andrejus (1961–). Maidano
dienoraštis / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 15
egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2015.
Dienoraštis pradedamas pirma Maidano įvykių – proeuropietiško sąjūdžio – diena, 2013 m.
lapkričio 21–ąja. Vėliau taikūs protestai virsta an20

tivyriausybiniais, smurtiniais mūšiais. Istoriniai įvykiai fiksuojami be distancijos, per asmeninę – intelekto ir emocijų – prizmę.
29. Nemcovas, Borisas (1959–2015). Maiš
tininko išpažintis : [politinė publicistika] / skaitovas
Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Gimtasis
žodis, 2015.
„Maištininko išpažintyje“ pasakojama, ką jam
teko patirti. Rusijoje tai – atviriausia pastarųjų metų
politinės publicistikos knyga.
30. Sebestyen, Victor (1956–). 1946 : modernaus pasaulio kūrimas / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tiražas 20 egz. – Pilna antr.: Tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt šeštieji. – Įgarsinta iš:
V.: Sofoklis, 2015.
Griuvėsiai, badas, politinis chaosas, kova dėl
valdžios ir milijonai sugriautų gyvenimų. Taip atrodė pasaulis1946–aisiais. Autorius savo knygoje
apžvelgia ir analizuoja lemtingus tų metų įvykius,
veda skaitytoją iš Berlyno į Londoną, iš Maskvos
į Paryžių, iš Vašingtono į Jeruzalę ir iš Delio į
Šanchajų. Knygoje paaiškinama, kaip pasaulis po
21

Antrojo pasaulinio karo kūrėsi ir tapo toks, koks
yra dabar.
31. Vanagaitė, Rūta (1955–). Mūsiškiai : [apie
žydų žudynes Lietuvoje] / skaitovė Jūratė Doveikienė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
„Mūsiškiai“ – knyga apie žudikus ir nužudytuosius. Apie lietuvius ir žydus. Apie tai, kas įvyko
prieš 75 metus su mūsiškiais mūsų, Lietuvos, žemėje. Knyga pagrįsta Lietuvos istorikų įžvalgomis,
žudikų išpažintimis, žudynių liudininkų pasakojimais ir pokalbiais su Lietuvos senoliais, tebegyvenančiais šalia žudynių vietų, kurias šią vasarą
„kelionėje su priešu“, pasaulyje garsiu nacių medžiotoju Efraimu Zuroffu, aplankė autorė.
Darbas.
Darbo teorija
32. Metcalf, Franz (Metkalfas, Francas).
Būti Buda darbe : 108 senos tiesos apie permainas, stresą, pinigus ir sėkmę / Franz Metcalf, BJ
Gallagher ; skaitovė Jolanta Verikienė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto
alba, 2014.
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Ši knyga skiriama žmonėms, norintiems senovinę dvasinę išmintį pritaikyti šiuolaikinėms situacijoms savo darbe. Kartais tai reiškia, kad šiandienėms problemoms įveikti randama senovinių
sprendimų. Kartais tai reiškia naują perspektyvų
požiūrį į nesibaigiančius nemalonumus. Bet kuriuo
atveju mes priverčiame Budos mokymą dirbti, nes
Buda nebuvo vienišas atsiskyrėlis. Skaitydami šią
knygą suprasite, ką turime omenyje.
Teisė
33. Karyševas, Valerijus. Aš buvau mafijos
advokatas / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: K.: Mileda, 2016.
Žymus rusų advokatas Valerijus Karyševas
yra parašęs ir išleidęs per dvidešimt knygų.
Prisiminimų knygoje „Aš buvau mafijos advokatas“ apžvelgiama dviejų dešimtmečių (1993–2014)
Maskvos nusikalstamų grupuočių veikla, jų vadeivų gyvenimas ir likimas.
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Karybos
ir karų istorija
34. Klimas, Juozas. Paskutinio kariūno odisėja : [Antrojo pasaulinio karo (1939–1945) atsiminimai] / spaudai paruošė A. Martinionis ; skaitovas
Egidijus Juodis. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Lietuviai Antrajame pasauliniame
kare, 1939–1945) (Garsina savanoriai). – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Kardas, 1996.
35. Kulju, Mika (1969–). Ratės kelias : legenda apie Žiemos karo didvyrius / skaitovas Mantautas
Bružas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– (II pasaulinis karas). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Briedis, 2015.
1940 m. įvykęs Ratės kelio mūšis buvo vienas
iš svarbiausių Žiemos kare. Sovietų kariuomenė
buvo gerokai pranašesnė už suomių. Bet išmoningai taikydami motti taktiką, tinkamai pasirengę
kovoms šaltos žiemos sąlygomis, mokėdami gerai
šliuožti slidėmis, suomiai netrukus patys užpuolė
priešą. Greitai judėdami užšalusiais ežerais ir miškais, jie prisiartino agresoriui iš šonų. Sausio 5 d.
prasidėjo šiurpus paskutinis kautynių veiksmas.
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36. Rabičev, Leonid (1923–). Karas viską
nurašys / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (II pasaulinis karas). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Briedis, 2016.
„Jeigu to neparašysiu, niekas to ir nesužinos,
– rašau tik tai, ko niekas kitas neparašys, svarbu, –
kad sužinotų, pernelyg panašu į šiuolaikinio gyvenimo koliziją, – viskas kartojasi…“ Leonid Rabičev.
Tiflologinė literatūra
37. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
XVIII ir XIX suvažiavimai (2007 06 05, Zelva;
2008 06 05, Zelva). – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 2 egz. – Įrašyta iš: V.: VŠĮ
LASS respublikinio centro archyvo, 2007, 2008.
38. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos XX suvažiavimas (2009 06 04, Trakai). – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 2
egz. – Įrašyta iš: V.: VŠĮ LASS respublikinio centro
archyvo, 2009.
39. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
XXI suvažiavimas (2010 05 27–28, Vilnius). – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 2
25

egz. – Įrašyta iš: V.: VŠĮ LASS respublikinio centro
archyvo, 2010.
40. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos XXII suvažiavimas (2011 06 30, Vilnius). – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 2
egz. – Įrašyta iš: V.: VŠĮ LASS respublikinio centro
archyvo, 2011.
41. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
XXIII suvažiavimas (2012 05 31, Vilnius). – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 2
egz. – Įrašyta iš: V.: VŠĮ LASS respublikinio centro
archyvo, 2011.
42. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
XXIV suvažiavimas (2013 05 30, Vilnius). – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 2
egz. – Įrašyta iš: V.: VŠĮ LASS respublikinio centro
archyvo, 2013.
43. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
XXV suvažiavimas (2014 06 04, Vilnius). – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 2
egz. – Įrašyta iš: V.: VŠĮ LASS respublikinio centro
archyvo, 2014.
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44. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
XXVI suvažiavimas (2015 06 04, Vilnius). – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 2
egz. – Įrašyta iš: V.: VŠĮ LASS respublikinio centro
archyvo, 2015.
45. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
XXVII suvažiavimas (2016 05 26, Vilnius). – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 2
egz. – Įrašyta iš: V.: VŠĮ LASS respublikinio centro
archyvo, 2016.
46. Padribonienė, Gemutė (1948–). Arčiau
manęs : 2015 metų Lietuvos radijo laidos / redaktorė Dovilė Zuozaitė. – V.: LAB, 2016. – 3 garso
diskai MP3 fmt. – Tiražas 2 egz.
Moterų judėjimas
47. Voverienė, Ona (1938–). Žymiosios XX
amžiaus Lietuvos moterys : partizanės, ryšininkės,
tremtinės, kovotojos / skaitovė Živilė Kuncaitė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: K.:
Naujasis amžius, 2005.
Tai knyga apie iškiliausias Lietuvos moteris,
patyrusias pačią sunkiausią dalią moters, stovėju27

sios, kaip ir jų promotės Pilėnų gynyboje, Lietuvos
laisvės kovose su okupantais.
48. Žymiosios XX amžiaus Lietuvos moterys / [sudarytoja ir I dalies autorė Ona Voverienė] ;
skaitovė Živilė Kuncaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: K.: Naujasis amžius, 2000.
Tai knyga apie iškiliausias Lietuvos moteris,
patyrusias pačią sunkiausią dalią moters, stovėjusios, kaip ir jų promotės Pilėnų gynyboje, Lietuvos
laisvės kovose su okupantais.
TAIKOMIEJI MOKSLAI.
MEDICINA. TECHNIKA
Medicina
49. Brėdikis, Jurgis (1929–). Kitokiu žvilgsniu : [gydytojo apmąstymai] / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Kultūros žurnalo „Santara“ biblioteka).
– Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Santara, 2015.
Akademikas Jurgis Brėdikis knygoje „Kitokiu
žvilgsniu“, pasiremdamas naujausiais pasaulio
mokslo žmonių ieškojimais ir atradimais, išplečia
28

apmąstymų lauką, kuriame yra ir patikrintų tiesų, ir
abejonių, kurių autorius sąmoningai nevengia.
50. Cantieni, Benita (1950–). Tigro jausmas : dubens dugno raumenų treniravimo pratimai / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz.
– Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2014.
Benitos Cantieni pratimai vinka visiems – vyrams ir moterims, jauniems ir pagyvenusiems, pradedantiems sportuoti ir profesionalams, sveikiems
ir turintiems sveikatos sutrikimų.
51. Crowe, Jody Allen (Krau, Džodis Alenas).
Pražūtingas ryšys : ryšys tarp prenatalinio alkoholio
vartojimo sukeltų smegenų sutrikimų ir mokyklų žudikų šaulių / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Judex spauda, 2014.
Knygoje „Pražūtingas ryšys“ autorius, buvęs
JAV rezervato mokyklos direktorius ir mokytojas,
aprašo savo patirtį su „nevaldomais“, kaip pas mus
vadinama, vaikais. Tačiau šiurpiausia šioje knygoje – paieška ryšio tarp JAV mokyklose šaudžiusių
ir moksleivius ar mokytojus nužudžiusių vaikų elgesio ir alkoholio vartojimo istorijos jų šeimose.
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52. Curtiss, Arline B. (1934–). Smegenų
jungiklis : kelias iš depresijos / skaitovė Ramunė
Imbrasienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2015.
„Smegenų jungiklis: kelias iš depresijos“ –
paskutinė knyga apie depresiją, kurios jums kada
nors prireiks. Jeigu jūs ar jums brangus žmogus
kenčia nuo depresijos, minčių kaitymas galbūt bus
tas dalykas, kuris padės visam laikui jos atsikratyti.
53. Dideli paprasto vandens stebuklai : 1000
mokslo ir liaudies medicinos patarimų / [sudarytojas
Andrius Rebždys] ; skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20
egz. – Įgarsinta iš: K.: Dajalita, 2015.
Knyga „Dideli paprasto vandens stebuklai“ padės pažinti stebuklingas vandens galias, atskleis
šaltinio, mineralinio, šventojo vandens paslaptis,
patars kaip naudoti vandenį gydomosioms ir grožio procedūroms, gaminti antpilus, nuovirus ir kt.
54. Frankl, Viktor Emil (1905–1997) (Franklis,
Viktoras Emilis). Sielogyda : gydytojo rūpestis –
siela : dešimt tezių apie asmenybę : logoterapijos ir
egzistencinės analizės pagrindai / skaitovė Jurgita
30

Pocevičienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2016.
Ar gyvenimas, mirtis, darbas, meilė turi prasmę? Kaip prasmės jausmas gali padėti išsaugoti psichinę sveikatą ir koks yra gydytojo vaidmuo
ieškant šios prasmės? Tokius klausimus kelia V.
Franklis savo veikale Sielogyda: gydytojo rūpestis – siela. Remdamasis gausybės atvejų analize,
taip pat savo, kaip vokiečių koncentracijos stovyklų kalinio, patirtimi, dr. V. Franklis pateikia nuostabų priešnuodį vidinei tuštybei ir betiksliškumui,
kurie tapo mūsų laikų masine neuroze.
55. Gogulan, Maja (1932–). Auksinė sveikata : [sveiko ir laimingo gyvenimo iki 100 metų
formulė] / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz.
– Įgarsinta iš: K.: Obuolys , 2014.
Visi gydytojai, kad ir kokiai mokyklai priklausytų, sutaria, jog žmogaus organizmas yra tobuliausias pasaulyje mechanizmas, unikali sistema,
kuri turi galių atsinaujinti pati, jeigu jai netrukdoma.
Svarbiausia žinoti, kaip veikia mūsų organizmas,
kas jo priešai ir kaip jam padėti funkcionuoti tiek,
kiek užkoduota genetiškai – šimtą ir daugiau metų.
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Auksinė sveikata – tai ne mitas ar siekiamybė, tai
realybė!
56. Jadkonytė–Petraitienė, Jūratė (1971–).
Laukiame naujagimio : [apie devynis laukimo mėnesius ir naujagimio priežiūrą] / Jūratė Jadkonytė–
Petraitienė, Auksė Kontrimienė ; skaitovė Jūratė
Jadkonytė–Petraitienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: AJA viešieji ryšiai, 2015.
57. Rawles, James Wesley (1960–). Kaip
išgyventi šiuolaikinio pasaulio pabaigą : taktika,
būdai ir priemonės neramiems laikams / skaitovas
Rokas Simanavičius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš:
K.: Obuolys, 2015.
Mūsų kasdienį gyvenimą gali sugriauti vienas
vienintelis dalykas: teroristų ataka, mirtina pandemija, priešiškos šalies užpuolimas, staigus valiutos
nuvertėjimas – ir teks pasirūpinti savimi bei savo
šeima, kaip niekada nesitikėjote. Kaip apsirūpinti vandeniu? Kaip susisiekti su artimaisiais? Iš
kur gauti kuro? Išlikimo ekspertas James Wesley
Rawles dalijasi savo žiniomis apie pagrindinius
įrankius ir įgūdžius, kurie padės išgyventi šiuolaikinio civilizuoto pasaulio pabaigą.
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58. Vasiliauskas, Juozas (1932–). Žolininkas
pataria : 140 receptų sveikatai, grožiui, maistui / Juozas Vasiliauskas ; [sudarė Loreta Lileikie
nė] ; skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
Gerbėjų nestokojantis, perkamiausių knygų
apie sveiką gyvenseną autorius rekomenduoja arti
160 rūšių Lietuvoje paplitusių ir žinomų vaistinių
augalų iš pievų, laukų ir miškų, sodų ir daržų. O
kur dar ir jų panaudojimo būdai: begalė išbandytų
efektyvių receptų sveikatos negalavimams gydyti,
išvaizdai puoselėti bei maistui gardinti – nuo kosulio iki liekninimosi.
Gamybos
organizavimas
59. Dargis, Dailius (1978–). 13 tamsaus lietuviško verslo paslapčių : atskleisti nežinomi šalies
turtingiausiųjų gyvenimo faktai / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Šviesos takas, 2015.
D. Dargio knyga „13 tamsaus lietuviško verslo
paslapčių“ – tai nuodugnus, pribloškiantis, meis33

triškai atliktas žurnalisto tyrimas apie tai, kodėl
daugelis A lygio Lietuvos verslininkų nebuvo linkę
susitikti ir atsiverti apie praeities gyvenimo faktus.
60. Rodriguez, Deborah (Rodriges, Debora).
Kabulo grožio mokykla / Deborah Rodriguez ir
Kristin Ohlson ; skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tiražas 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2016.
Amerikietė Deborah Rodriguez atvyko į Afga–
nistaną teikti humanitarinės pagalbos, kai 2001
m. buvo nuverstas Talibano režimas. Gyventojai,
ypač užsieniečiai, sužinoję, kad ji yra kirpėja, labai
apsidžiaugė, nes režimas buvo uždraudęs grožio
salonus visoje šalyje. Ji pelnė Afganistano moterų
pasitikėjimą, ir jos nevaržomos dalijosi savo gyvenimo istorijomis… Remdamasi šia patirtimi autorė
nusprendžia nutraukti savo nesėkmingą santuoką
ir pamilsta taip, kaip mylima Afganistane.
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MENAS
Miestų teritorijos,
rajonai, zonos, kvartalai
61. Poškus, Vidas (1977–). Nedingęs Vil
nius : miesto akupunktūros / skaitovas Algimantas
Butvilas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2016.
„Nedingęs Vilnius“ – labai asmeniška, labaisubjektyvi ir labai netikėta knyga, nustebinsianti ir
tuos, kurie mano, jog Vilnių pažįsta kaip savo penkis pirštus, ir tuos, kurie dar tik ruošiasi šį miestą
atrasti.
62. Vanagas, Jurgis (1933–). Primirštas
Antakalnis : [monografija apie Vilniaus priemiestį] / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Žuvėdra, 2015.
Knygoje atskleidžiama mažiau aprašyta vieno
spalvingiausių Vilniaus priemiesčio – Antakalnio
kilmė, formavimosi raida, primenama su šia vietove susijusių istorinių asmenybių veikla, praeities
faktai.
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Muzika. Teatras
63. Baikštytė, Gražina (1951–). Gyvenimas
kaip teatras : [pokalbiai su aktoriais] / skaitovė
Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Vaga, 2016.
„Gyvenimas kaip teatras“ – teatro aktorių atsivėrimų knyga. Anot autorės, vyresniosios kartos
aktoriams tie pašnekesiai buvę lyg terapija – proga
išsisakyti, prisiminti, suprasti: „Norėjau bent kiek
pakylėti mūsų didžiųjų, ypač vyresniosios kartos, teatro aktorių dvasią, pasakyti jiems, kokie jie
brangūs ir iki šiol laukiami scenoje ir kino ekranuose. Pagaliau buvo svarbu įamžinti jų prisiminimus,
kurie jaunajai, o ir viduriniajai, aktorių kartai, su kuriais taip pat radau kalbos, taps kelrode žvaigžde“,
– pabrėžia Gražina Baikštytė.
64. Gerulaitis, Viktoras (1950–). Virgilijus
Noreika: „Ir kur benueičiau…“ : [monografija apie
operos solistą] / skaitovas Vytautas Širka. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2015.
Knygoje „Virgilijus Noreika: „Ir kur benueičiau…“ aprašomas vieno žymiausių ir mylimiau36

sių Lietuvos menininkų, pasaulinio masto tenoro
Virgilijaus Noreikos gyvenimas ir teatrinė, koncertinė, pedagoginė veikla.
65. Lunday, Elizabeth (Lundėj, Elizabeta).
Slapti didžiųjų kompozitorių gyvenimai : nutylėti
faktai apie muzikos pasaulio garsenybes / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2016. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Gimtasis žodis, 2014.
Rašydama šią biografinę knygą autorė surinko
pačius keisčiausius ir įdomiausius pasakojimus net
apie trisdešimt keturis visų laikų žymiausius kompozitorius. Muzikos pasaulio meistrų gyvenimas
išties nebuvo ramus, ką ir kalbėti apie įvairiausias
audringas meilės istorijas ir su jomis susijusius
skandalus… Tačiau šie įspūdingi pasakojimai nė
kiek nesumenkins puikių operų ir simfonijų – perskaitę nenuobodžias biografijas, su dar didesniu
malonumu niūniuosime pamėgtas melodijas.
66. Narmontaitė, Nijolė (1959–). Aktoriai, režisieriai ir studentai : ko nematė žiūrovai / skaitovė
Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Ciklo 2–oji knyga. – Tiražas 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
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Išleidusi į gyvenimą antrą knygą „Aktoriai, režisieriai ir studentai. Ko nematė žiūrovai“, autorė
pataria: „…skaitykit knygą visur ir visada! Ir net jei
besijuokdami prižadinsit sutuoktinį ar kaimyną –
nesijaudinkit. Nėr čia ko miegoti – gyvenimas ir taip
trumpas. Tegu kvatoja, tegu mėgaujasi istorijomis
kartu su jumis. Gero skaitymo, geros nuotaikos!“
67. Vaičiūnas, Albinas (1933–). Prisiminimai
apie Beatričę Grincevičiūtę : (2011 lapkritis;
Vilnius) / kalbina Alvydas Valenta ; garso operatorius Juozas Valentukevičius ; red. Dovilė Zuozaitė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tiražas 2 egz.
GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJOS.
ISTORIJA
Kelionės ir atradimai
68. Bagdzevičius, Andrius. Pietų Amerika : 394
dienos / Andrius Bagdzevičius, Eglė Bagdzevičė ;
skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB, 2016. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Versus aureus, 2013.
Šioje knygoje užfiksuoti ne tik autorių nuotykiai gyvenant pas vietinius, ritualai kartu su
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septyniais šamanais, bet ir daugybė kitų dalykų,
neišvengiamų keliaujant po šį, kupiną kontrastų,
žemyną…
69. Daknys, Valdemaras. Kelyje terra Australi
ja ; Kelyje los/s/Amerika: [kelionių įspūdžiai] / skaitovas Remigijus Bučius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tiražas 10 egz. – Įgarsinta iš: V.,
2012.
70. Pocevičius, Darius (1968–). 100 istorinių
Vilniaus reliktų : [nuo XIV a. iki 1944 m.] / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2016. – 2
garso diskai MP3 fmt. – (Miestas, kurio nepastebime). – Tiražas 24 egz. – Pilna antr.: Šimtas istorinių Vilniaus reliktų. – Įgarsinta iš: V.: Kitos knygos,
2016.
Ši knyga kviečia atrasti gyvąją miesto istoriją, kurią pasakoja fundacinės lentelės, statinių likučiai, užrašai, monogramos, herbai, paminklai,
dekoro elementai. Jų atskleista senojo Vilniaus istorija skiriasi nuo perdėm romantizuotos, mitologizuotos ir lituanizuotos versijos, dažnai sutinkamos
istorinėse apybraižose ir turistinėse brošiūrose.
71. Vilimaitė, Vita. Šešeri metai Saigone : nepamirštamas gyvenimas Vietname / skaitovė Jūratė
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Karazijaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
Tai pasakojimai apie kelionę drambliais Vidurio
Vietname. Apie pažliugusius Šiaurės Vietnamo
kalnų kelius, kuriuos vagojo keliautojų motociklų
ratai. Apie kalnų moterų kovą už teisę gyventi savo
gyvenimą. Apie prašmatnų, neprieinamą, klastingą naujųjų vietnamiečių pasaulį, slepiamą po komunistiniais lozungais.
72. Zaleckaitė, Angelina (1983–). Paslaptin–
gasis Egiptas : gidės užrašai / skaitovė Jūratė
Karazijaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Aukso pieva, 2015.
Angelina Zaleckaitė ilgą laiką praleido Egipte:
dirbo kelionių vadove, gide, nardymo meistre.
Sykiu parengė daugiau kaip 40 kelionės vadovų,
kurių didžioji dalis dirba Egipte iki šiol. Skatinama
bičiulių, bendradarbių, turistų ir šeimos narių nusprendė perduoti patarimus būsimiems keliautojams, pasidalyti sukaupta patirtimi, atsakyti į dažniausiai užduodamus klausimus.
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Biografijos
73. Daujotytė–Pakerienė, Viktorija (1945–).
Vartai į abi puses : [akademikę, profesorę, literatūrologę]
Viktoriją Daujotytę kalbina Marijus Šidlauskas / skaitovė
Jūratė Doveikienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2015.
„Vartai į abi puses“ – tai knyga, kurios esmę sudaro pašnekesys. Akademikę, profesorę Viktoriją
Daujotytę kalbina Klaipėdos universiteto docentas
Marijus Šidlauskas, atkakliai ieškantis klausimų,
kurie priverstų pašnekovę atsiverti, netgi rizikuoti
nesislepiant už bendrųjų frazių… Vartai į abi puses: ten ir atgal, į praeitį ir dabartį, į save ir kitą, į
žodį ir daiktą, į gamtą ir kultūrą.
74. Sakalauskaitė, Ramunė (1969–). Gyve
nimas, koks jis buvo : monsinjoro Kazimiero
Vasiliausko biografija / skaitovas Vytautas Širka. –
V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Porta artis, 2015.
Ramunės Sakalauskaitės knygoje „Gyveni
mas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasi
liausko biografija“ atsispindi svarbiausi Lietuvos
XX amžiaus įvykiai. Knygoje objektyviai, deta41

liai ir autentiškai pasakojama apie pirmojo atkurtos Arkikatedros klebono nueitą gyvenimo kelią.
Autorė, priklausiusi monsinjoro artimų žmonių ratui, remiasi visais žinomais šaltiniais, archyvais,
žmonių liudijimais.
75. Schnakenberg, Robert (1969–). Slapti
didžiųjų rašytojų gyvenimai : nutylėti faktai apie
romanistus, poetus ir dramaturgus / skaitovas
Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Gimtasis žodis, 2013.
Neįtikėtinos, bet tikros istorijos apie žmogžudžius, svetimautojus, narkomanus ir kitas literatūros legendas. Piktinančios ir necenzūruotos didžiųjų rašytojų – Viljamo Šekspyro, Onorė de Balzako,
Čarlzo Dikenso, Hemingvėjaus, Dž. R. R. Tolkino
ir daugybės kitų – biografijos atsako į visus opius
klausimus, kurių kažkada nesiryžo gvildenti jūsų
literatūros mokytojai. Autorius su humoru atskleidžia literatūros milžinų ydas ir keistenybes, kartu
skatindamas prisiminti klasika tapusius jų kūrinius.
Istorija
76. Beard, Mary (1955–). Pompėjai : romėniško miesto gyvenimas / skaitovas Algimantas
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Butvilas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2015.
Kembridžo universiteto profesorė ir Karališko
sios menų draugijos antikinės literatūros profesorė
dėl savo mokslinės veiklos, dažno reiškimosi žiniasklaidoje ir viešų pasisakymų savo tyrimų srities
klausimais yra pelniusi „žinomiausios Britanijoje
antikos specialistės“ vardą. Jos knyga „Pompėjai“
– aistringas ir sukrečiantis pasakojimas apie garsųjį senovės miestą.
77. Eidintas, Alfonsas (1952–). Antanas
Smetona ir jo aplinka / Alfonsas Eidintas ; skaitovai
Aurelijus Sinkevičius, Mindaugas Rutkauskas. – V.:
LAB, 2016. – 2 garso diskai MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012.
Knygoje apie prezidentą Antaną Smetoną
autorius daugiausia dėmesio skiria lietuvių tautos
atgimimui ir nepriklausomos Lietuvos valstybės
sukūrimui XX amžiuje, jos raidai, ypač žmogiškajam metmeniui. Kas padėjo Antanui Smetonai du
kartus būnant Lietuvos prezidentu, su kuo jis artimiausiai dirbo konstruodamas ir diegdamas autoritarinės valdžios modelį? Aprašytas ir Antano
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Smetonos šeimos, artimiausių draugų, bendražygių likimas po 1940 metų okupacijos.
78. Johnson, Boris (1964–) (Džonsonas,
Borisas). Churchillio veiksnys : kaip vienas žmogus lėmė istoriją / skaitovas Audrius Matonis. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Tyto alba, 2015.
Boris Johnson (Borisas Džonsonas, g. 1964
m.) – britų politikas, žurnalistas, garsėja kaip kontroversiška asmenybė. Žinomas istorijos populiarintojas. Parašė keletą žymių žmonių biografijų.
Knyga „Churchillio veiksnys: kaip vienas žmogus
lėmė istoriją“ apie vieną garsiausių ir įtakingiausių
XX a. lyderių – serą Winstoną Churchillį. Ir nors ši
Churchillio biografija toli gražu ne vienintelė, dėl
savito stiliaus ir netikėtų pasakojimo rakursų ji, vos
pasirodžiusi, imta versti į daugelį kalbų.
79. Klimka, Libertas (1940–). Rimtos, juokingos ir graudžios senojo Vilniaus istorijos / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Žara, 2016.
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Autorius pasakoja apie mažai žinomus ar plačiau nenušviestus istorinius faktus, kurie turėjo didelę įtaką miesto raidai. Čia taip pat pateiktos šviesuolių įžvalgos, aiškinančios magiškosios Vilniaus
traukos priežastis… Laikas, žengiantis per senąjį
Vilnių – knygos ašis; todėl ir pradedama ji nuo pasakojimo apie Katedros aikštės laikrodį. Knygoje
didelė pasakojimų įvairovė apie miestą ir miestelėnus. Daugelis šių pasakojimų panašesni į laiko pagražintas ir nušlifuotas istorijas ar net anekdotus.
80. Kulikauskas, Gediminas (1976–). Elekt
ros boikotas ir kiti pasakojimai apie smetoninę
Lietuvą / skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Obuolys, 2015.
Ar smalsu sužinoti, kodėl futbolui Lietuvoje
tarpukariu pranašauta niūri ateitis? Ar tikrai smetoniniame turguje galėjai nusipirkti meteoritą? Kodėl
1933 m. beveik visas Kauno miestas savaitei išjungė elektros lemputes? Į visus šiuos klausimus
savo knygoje apie tarpukario Lietuvos įdomybes
atsako Gediminas Kulikauskas.
81. Mazzeo, Tilar J. Viešbutis „Ritz“ : meilė, mirtis ir išdavystė Paryžiuje / skaitovė Šarūnė
Andriuškevičiūtė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso dis45

kas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Sofoklis, 2015.
Ši knyga praskleidžia sunkias prabangaus
„Ritz“ viešbučio pačioje Paryžiaus širdyje užuolaidas. O už jų – kino žvaigždės, garsūs rašytojai,
amerikietės paveldėtojos, pleibojai ir princai…
82. Paul, Gill (1960–). Karalių meilės istorijos : tikrovę pranokstantys garsiausi karalių ir karalienių meilės romanai / Gill Paul ; [įžanga Camillos
Tominey] ; skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Naujoji Rosma, 2015.
Knygoje „Karalių meilės istorijos“ – atvirai pasakojama apie valdovų jausmus: čia rasite tragišką Liudviko XVI ir Marijos Antuanetės meilės istoriją, prieštaringos reakcijos sulaukusią Eduardo
VIII santuoką su išsiskyrusia amerikiete Volis
Simpson, Bavarijos karaliaus aistrą savo meilužei
Lolai Montez, liudijimą apie amžiną caro Nikolajaus
II ir carienės Aleksandros meilę. 14 nuostabių istorijų leidžia žvilgtelėti į pastaruosius septynis šimtmečius valdžiusių monarchų širdies reikalus.
83. Petrauskas, Rimvydas (1972–). Galia ir
tradicija : Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gi46

minių istorijos / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2016.
Knygoje „Galia ir tradicija. Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės giminių istorijos“ pasakojama, kaip
atsiranda ir išnyksta, kaip prisimenamos ir užmirštamos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės diduomenės giminės. Kiekvienas skyrius – tai ir atskiros
giminės istorija, ir su ja susijusio Lietuvos istorijos
aspekto aptarimas.
GROŽINĖ LITERATŪRA
Airių literatūra
84. Kelly, Cathy (1966–) (Keli, Ketė). Mažo
miestelio moterys : romanas / skaitovė Roma
Fedosejevaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 19 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Gražiausius gyvenimo dalykus kartais atrandi
tik nukrypęs nuo įprasto kelio… Airijoje įsikūrusiame Redstono miestelyje gyventi gera – žmonės
čia draugiški, pažįsta vieni kitus, susitikę sveikinasi ir stabteli pasikalbėti arba linksmai šurmuliuoja
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parduotuvėlėse ir jaukiose kavinukėse. Tačiau gyvenimas ir čia kartais pažeria išbandymų…
85. O'Brien, Flann (1911–1966) (Obrajenas,
Flenas). Trečiasis policininkas : [romanas] / skaitovai Mykolas Sotničenka ir Rokas Simanavičius.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Lietuvos rašytojų s–gos l–kla, 2002.
„Trečiasis policininkas“ – detektyvas, keisčiausia satyra apie nematytą neregėtą policijos
nuovadą, siurrealistinė amžinybės ir pragaro vizija,
istorija apie sudviratėjusių žmonių ir sužmogėjusių
dviračių santykius.
86. Riley, Lucinda (1968–) (Raili, Liusinda).
Mergaitė ant jūros skardžio : romanas / skaitovė
Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Tyto alba, 2014.
„Mergaitė ant jūros skardžio”– jaudinanti dviejų šeimų istorija, nė kiek nenusileidžianti „Orchidėjų
namams”. Šis psichologinis jausmų romanas pasakoja apie praeitį, kurioje išgyventos aistros lemia
dabar gyvenančių žmonių likimus, jiems patiems
to nė neįtariant…
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87. Tóibín, Colm (1955–). Nora Vebster : [romanas] / skaitovė Edita Matonytė. – V.: LAB, 2016.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
– Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.
Romanas „Nora Vebster“ pasakoja apie keturiasdešimtmetę našlę su keturiais vaikais, gyvenančią mažame Airijos mieste, kur klesti apkalbos,
griežtos socialinės normos. Šią knygą autoriui
įkvėpė jo ir motinos išgyvenimai. Nora kapanojasi
iš sielvarto ir skurdo, daug patiria, ieško džiaugsmo ir tvirtybės. Tai romanas apie moterį, kuri nori
būti savimi.
88. Wilde, Oscar (1854–1900) (Vaildas,
Oskaras). Ketinimai : [esė] / skaitovas Albertas
Aužbikavičius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Gyvenimo knygos). – Tiražas 20 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Metodika, 2011.
„Ketinimai“ – vienas reikšmingiausių Oscaro
Wilde‘o kritikos darbų, atskleidžiančių estetines rašytojo pažiūras į būtį, meną, grožį ir literatūrą. Čia
pateikiami paties meno ir meno kūrinių vertinimo
principai, samprotaujama, kas yra literatūra, kokie
jos kūrimo metodai, kas yra tikrasis grožis, galiausiai – kokia yra tikroji menininko misija.
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Amerikiečių literatūra
89. Bloom, Amy (1953–). Mums pasisekė : [romanas] / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
30 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2015.
Nusivylusios savo šeimomis, apie kino žvaigždės karjerą svajojanti Airisė ir jaunėlė jos sesuo
Eva leidžiasi į kelionę po penktojo dešimtmečio
Ameriką ieškoti šlovės ir turtų. Vedamos Airisės
ambicijų, merginos nuo mažo miestelio Ohajuje
nusigauna iki netikėtumų kupino Holivudo, Long
Ailando džiazo klubų ir auksinės pakrantės pilaičių.
90. Brown, Sandra (1948–) (Braun, Sandra).
Dugnas : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. –
V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Kai gydytoja Lara Malori netikėtai grįžta į Iden
Pasą ir čia atidaro savo kabinetą, visi miestelio
gyventojai lieka be žado – niekas dar nepamiršo skandalo, kurio centre prieš kelis metus buvo
atsidūrusi Lara ir miestelio senatorius Klarkas
Taketas… Visą miestelį valdanti įtakinga Klarko
Taketo šeima dabar pasiryžusi bet kam, kad Laros
Iden Pase nebeliktų. Bet Lara, panašu, žino kai ką,
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kas galėtų sužlugdyti Taketų klaną, ir nė nenumano trauktis…
91. Brown, Sandra (1948–) (Braun, Sandra).
Mirtinos paslaptys : [romanas] / skaitovė Monika
Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2016. –
1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
–Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2009.
Aleksandra Geiter pagaliau tampa teisininke ir
įgauna galios įvykdyti teisingumą. Prieš dvidešimt
penkerius metus neaiškiomis aplinkybėmis žuvo
jos motina. Aleksa mano, kad tikrasis žudikas vis
dar laisvėje ir kad jis gali būti vienas iš trijų motinos
pažinotų vyrų – buvęs mylimasis, geriausias šio
draugas arba jiems abiem tėvu buvęs vyriškis. Visi
trys žavūs, visi trys gali būti įtariami ir visi mėgina
apsaugoti Aleksandrą nuo praeities.
92. Brown, Sandra (1948–) (Braun, Sandra).
Pavojinga teritorija : romanas / skaitovė Sigutė Trus
kienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– (Šilkas : laimingos pabaigos pažadas) (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Svajonių
knygos, 2013.
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Kerė Bišop supranta, kad jos gelbėjimo planas
beprotiškas. Jai reikia bebaimio vyro. Pasitelkusi
moterišką žavesį ji iš baro išsivilioja grėsmingos išvaizdos niūrų mažakalbį. Bet pagrobtasis pasirodo
esąs ne užgrūdintas kovotojas, o fotožurnalistas.
Kerė yra priversta savo ir devynių našlaičių gyvybę patikėti Linkui O’Nylui, kuris fotoaparatu naudojasi geriau nei ginklu. Ji nė neįtaria, kad sumaišties
apimtoje šalyje taps… jausmų įkaite. Ar išsigelbėjusi iš pražūtingų džiunglių Kerė išdrįs įžengti į kitą
ne mažiau pavojingą teritoriją?
93. Brown, Sandra (1948–) (Braun, Sandra).
Prancūziškas šilkas : [romanas] / skaitovė Laima
Ašakaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2012.
Paslaptinga gražuolė Klerė Loran daug ir
sunkiai dirbo, kol jos išskirtinio apatinio trikotažo
bendrovė „Prancūziškas šilkas“ išgarsėjo. Tačiau
moters džiaugsmą temdo nuolatiniai fanatiško televizijos pamokslininko Džeksono Vaildo, paskelbusio karą pornografijai, išpuoliai. Kai Džeksonas
Vaildas nužudomas, Klerė tampa pagrindine įtariamąja. Ji gali prarasti viską – net gyvybę…
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94. Brown, Sandra (1948–) (Braun, Sandra).
Riba : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
30 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
Dar vienas pasaulinių bestselerių autorės
Sandros Brown romantinis trileris, intriguojantis,
netikėtų siužeto posūkių kupinas pasakojimas apie
žurnalistą, sekantį dešimtmečius nuo teisėsaugos
besislapstančių amerikiečių teroristų pėdsakais.
Tai ir knyga apie melą, kurio kartais griebiamės,
kad išgyventume, ir apie bergždžias pastangas
pabėgti nuo savo praeities.
95. Brown, Sandra (1948–) (Braun, Sandra).
Rikošetas : [romanas] / skaitovė Laurencija Nava
grudskaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2010.
Detektyvas seržantas Dankanas Hačeris vidury nakties iškviečiamas į teisėjo Kato Leirdo
namus tirti žmogžudystės. Iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo paprasta: Eliza, gražuolė teisėjo žmona, gindamasi nušovė įsilaužėlį. Tačiau Dankanui
Elizos pasakojimas sukelia įtarimų.
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96. Brown, Sandra (1948–) (Braun, Sandra).
Rytojaus viltys : romanas / skaitovė Palmira Gal
kontaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Šilkas) (Garsina savanoriai). –Tiražas 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Svajonių knygos, 2010.
Kilės Viljams vyras dingo be žinios per
Vietnamo karą jau prieš dvylika metų. Tačiau jauna
graži moteris tebesaugo jo atminimą. Naujajame
Orleane radijo laidos vedėja dirbanti Kilė neskuba kurtis naujo gyvenimo. Vieną dieną lėktuve ji
susipažįsta su žaviu kongresmenu Daksu Devero.
Susižavėjimas, aistra, abipusė trauka įsiplieskia
akimirksniu. Tačiau Kilė – vis dar ištekėjusi moteris, o Daksas – garsus politikas, medžiojamas visos šalies žurnalistų. Jų romanas neįmanomas.
97. Brown, Sandra (1948–) (Braun, Sandra).
Šarada : [romanas] / skaitovė Dalia Tonkūnienė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2010.
Populiariai serialų žvaigždei Keitei Delani,
pasiekusiai pačią karjeros viršūnę, persodinama
širdis. Gavusi naują širdį graži ir aikštinga moteris
visiškai pasikeičia: ji palieka mylimąjį, atsisako televizijos žvaigždės gyvenimo, iš Holivudo išvyks54

ta į nedidelį miestelį ir vietinės televizijos kanale
pradeda vesti laidą, kurioje našlaičiams ieškoma
įtėvių.
98. Brown, Sandra (1948–) (Braun, Sandra).
Užgavėnės : [romanas] / skaitovė Rūta Marcinke
vičiūtė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2009.
Burkas Beizilas – policininkas, nebeturintis
ko prarasti. Žuvus partneriui, jis turi vienintelį tikslą – atkeršyti Pinkiui Diuvaliui, žymiam advokatui, padedančiam žudikams išvengti teisingumo…
Jis nenutuokia, kokia nuožmi dvikova prasidės
Užgavėnių karnavalo šėlsme. Kai visos kaukės
bus nuplėštos, Burkas turės pažvelgti į akis nemaloniai paslapčiai…
99. Brown, Sandra (1948–) (Braun, Sandra).
Vienudu : romanas / skaitovė Dalia Tonkūnienė. –
V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Šilkas)
(Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Svajonių knygos, 2012.
Lėktuvui sudužus Kanados miškų platybėse,
dviems nepažįstamiesiems belieka kliautis vienas
kitu. Sužeista ir persigandusi Rastė Karlson atsi55

duria viena su bauginančiu vyru. Vietnamo karo
veteranas Kuperis Landris giliai širdyje nešiojasi
nuoskaudą ir griežia dantį ant dailių turtingų moterų, tokių kaip Rastė. Žavi jauna verslininkė – jam
tik erzinanti našta. Tankiame miške tyko pavojai, o
ir aplinkybės susiklosto ne jų naudai…
100. Bushnell, Candace (1958–) (Bašnel,
Kendis). Lūpdažių džiunglės : romanas / skaitovė
Vilma Navickienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2007.
Knyga apie tris Niujorko moteris: kino prodiuserę, redaktorę ir dizainerę. Tik ne apie tai kaip
jos siekia savo aukštumų (kas populiaru: svajonės
išpildymo istorijos), o apie moteris jau pasiekusias
savo sėkmės viršūnę.
101. Chamberlain, Diane (1950–). Nutraukta
tyla : [romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. –
V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
30 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
Tai pasakojimas apie meilę, šeimą, išdavystę
ir žmonių tarpusavio santykius. Autorė sumaniai
rutulioja dvi pasakojimo linijas. Vaiko tylėjimo ir
blėstančių senyvos moters prisiminimų genamos
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jos abi pina sudėtingą meilės ir nusivylimo, drąsos
ir nenusakomo blogio kupiną gyvenimo istoriją.
102. Clark, Mary Higgins (1927–) (Klark,
Merė Higins). Girdėta melodija : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tiražas 29 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2016.
Ieškodama romantiškos aplinkos labdaringam renginiui, Kei Lansing prisimena Karingtonų
dvarą, kuriame sodininku dirbo jos tėvas. Dabar
šiame dvare šeimininkauja Piteris Karingtonas.
Labdaringas vakaras įvyksta, o tarp Kei ir Piterio
netikėtai įsižiebia romantiški jausmai.
103. Clark, Mary Higgins (1927–) (Klark, Merė
Higins). Mėnesiena tau tinka : romanas /skaitovė
Laurencija Navagrudskaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2014.
Niuportas – didelių pinigų, kilmingų pavardžių
ir pragaištingų paslapčių pasaulis. Ilgai nematytos
pamotės kvietimu paviešėti čia atvyksta ir garsi mados fotografė Megė Holovei. Tačiau įžengusi į pamotės namus, Megė randa ją nužudytą. Netrukus
podukrą pasiekia žinia apie pamotės prieš pat mir57

tį perrašytą testamentą ir kitas keistomis aplinkybėmis žuvusias pagyvenusias turtingas Niuporto
ponias. Megė ryžtasi imtis tyrimo, tačiau nė nenujaučia, koks pavojus gresia jos pačios gyvybei…
104. Curwood, James Oliver (1878–1927)
(Kervudas, Džeimsas). Vilkšunis Kezanas : apysaka / skaitovė Jolanta Pašutienė. – V.: LAB, 2016.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
– Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Jovaras, 1991.
Apysaka apie vilkšunio ir kovoje su lūšimi apakusios vilkės draugystę ir ištikimybę.
105. Delinsky, Barbara (1945–) (Delinski,
Barbara). Audra širdyje : romanas / skaitovė Renata
Bernotienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Šilkas) (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Svajonių knygos, 2013.
Neatidėliotinų darbų sūkuryje besiblaškanti
Karena papuola į pūgą. Pagalbos ranką jai, karščiuojančiai ir įstrigusiai sniego gniaužtuose, ištiesia Braisas Karlinas. Gydytojo pareigos jausmas
toks erzinamai stiprus… Antraip jis jokiu būdu nebūtų parsivežęs Karenos namo. Juk ne kas kitas,
o ši mergina prieš dvejus metus neatsargiai vairuodama partrenkė jo močiutę. Karena nesijaučia
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išgelbėta. Dėl neišvažiuojamų kelių ji turės pasilikti
su vyru, kurio artumas ima kelti audrą širdyje…
106. Deveraux, Jude (1947–) (Devero, Džudi).
Purpurinės naktys : [romanas] / skaitovė Inga Vilimė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: K.:
Jotema, 2012.
Sara Šo, susižadėjusi su žavingu ir patraukliu
Gregu Andersu, nekantriai laukia jųdviejų vestuvių
Ediline. Tačiau likus trims savaitėms iki vestuvių,
vidurnaktį Gregui kažkas paskambina ir jis, nieko
nepaaiškinęs, dingsta...
107. Eggers, Dave (1970–) (Egersas, Deivas).
Ratas : romanas / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tiražas 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2016.
Mėja negali patikėti savo laime: ji gavo darbą
geidžiamiausioje pasaulio interneto kompanijoje!
„Ratas” – tobula darbovietė… „Ratas“ – tai vidinės
įtampos kupina istorija apie vis stiprėjančią visuotinę kontrolę, kurią pasirenkame mes patys. Apie
mirtiną tinklą, į kurį džiaugsmingai ir laisva valia
įsiraizgėme.
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108. Fein, Judith (Fein, Judita). Gyvenimas
yra kelionė : visa keičianti kelionių magija : [esė rinkinys] / skaitovė Monika Baranauskaitė–Grajauskienė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga,
2014.
Knyga „Gyvenimas yra kelionė“ vilioja sekti
paskui autorę į 27 skirtingus pasaulio kraštus – nuo
Šiaurės Vietnamo iki Turkijos, nuo Gvatemalos iki
Naujosios Škotijos. Šis spalvingas esė rinkinys –
tai įrodymas, kad kelionės mus keičia, kad smalsumas ir atvirumas neplanuotai patirčiai keliaujant
yra toks pats svarbus kaip ir pasas.
109. Francis, Patry (Francis, Petri). Vandenyno
vaikai : romanas / skaitovė Rasa Tapinienė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2015.
„Vandenyno vaikai“ – įtraukianti, sukrečianti
istorija, kalbanti apie žmogaus prigimtį ir sugrąžinanti prie tikrųjų vertybių – šeimos, meilės, tikėjimo, vilties ir atleidimo. Patry Francis meniškai,
jautriai, su skausmingu liūdesio prieskoniu aprašė
meilės, tikėjimo ir atleidimo galią, kuri nepaliks nei
vieno skaitytojo abejingo.
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110. Gable, Michelle (Geibl, Mišelė). Butas
Paryžiuje : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2015.
Romanas „Butas Paryžiuje“ paremtas tikra istorija – 2010 metais Paryžiuje, aptiktas butas, į kurį
niekas nebuvo įkėlęs kojos apie septyniasdešimt
metų – nuo 1942–ųjų. Kūrinio centre – senovinių
baldų ekspertė Eiprilė, kuriai pasiūlymas mėnesiui
išvykti į Paryžių, kad galėtų įvertinti septyniasdešimt metų neliestame bute esančius daiktus, pasirodo puiki proga pabūti kitoje aplinkoje, toliau nuo
šeimyninių rūpesčių…
111. Gardner, Lisa (1971–). Peržengti ri–
bą : [detektyvinis romanas] / skaitovė Laurencija
Navagrudskaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz.
– Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2015.
Viena geriausių The New York Times bestselerių autorė Lisa Gardner, parašiusi trilerius
„Sugauk mane“ ir „Kita dukra“, sugrįžta su istorija, kurią skaitant širdis ima plakti smarkiau – tai
pasakojimas apie tamsias paslaptis, glūdinčias už
tobulos šeimos paveikslo.
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112. Gardner, Lisa (1971–). Pragaišties liepsnose : [detektyvinis romanas] / skaitovė Eglė Rimkienė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: K.:
Jotema, 2015.
Po automobilio avarijos Nikolė Frank neturėjo
likti gyva, o juo labiau užsikabaroti stačiu šlaitu į
viršų. Tik jau ne visiškoje tamsoje, pliaupiant lietui,
patyrusi tiek traumų. Tačiau vienintelė mintis apie
Vero suteikia jai stiprybės susirasti pagalbą…
113. Gerritsen, Tess (1953–) (Geritsen, Tesa).
Numirti dar kartą : [detektyvinis romanas] / skaitovė
Jūratė Doveikienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema,
2015.
Bostono policijos Žmogžudysčių skyriaus detektyvė Džeinė Ricoli ir teismo medicinos ekspertė Mora Ailz, iškviestos į nusikaltimo vietą, randa
nužudymo sceną, vertą paties žiauriausio žvėries
– netgi su nagų žymėmis ant aukos lavono…
114. Gerritsen, Tess (1953–) (Geritsen, Tesa).
Skambutis po vidurnakčio : romanas / skaitovė Gerda
Lukoševičiūtė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
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fmt. – (Katė) (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Svajonių knygos, 2013.
Sarą Fontein prižadina vėlyvas skambutis –
neseniai ištekėjusi moteris sužino, kad jos vyras
žuvo per gaisrą viešbutyje. Sugniuždyta baisios
žinios ji atsisako susitaikyti su netektimi. Netrukus
Džefrio Fonteino mirtimi suabejoja ir Nikas O’Hara
iš Valstybės departamento. Juodu bando rasti
bent menkiausią ženklą, liudijantį, kad Saros vyras
tebėra gyvas. Ir įžengia į uždraustą teritoriją…
115. Goebel, Joey (1980–). Kankinkite artistą : [romanas] / skaitovas Albertas Aužbikavičius. –
V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga,
2007.
Knygoje nagrinėjama amžina idėja, kad tikras
menas gali rastis tik iš kančios. Pagrindinis romano veikėjas Vincentas Spinetis – jautrus jaunas
rašytojas, kenčiantis nuo vienatvės, jį palikusių
tėvų, skurdo, depresijos, alkoholizmo, ligų, nervinio išsekimo ir meilės be atsako – jis tik vienas iš
daugelio naujojo eksperimento dalyvių.
116. Gortner, Christopher W. Kotrynos Mediči
išpažintis : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė.
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– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
30 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
Ligi pat mūsų dienų karalienę Kotryną Mediči
gaubia niūrūs mitai. Ji kaltinama pačiais baisiausiais XVI a. nusikaltimais, esą ji nuodytoja – nužudžiusi savo vyro brolį ir du vyresniuosius savo
sūnus, negailestingai susidorodavusi su kiekvienu,
kas stodavęs jai skersai kelio, kad ji juodoji našlė, kuriai rūpėjo tik valdžia, sąmokslai ir klasta.
Knygoje atskleidžiama skaudi ir tragiška moters ir
karalienės meilės istorija.
117. Grisham, John (1955–) (Grišemas,
Džonas). Grėjaus kalnas : [romanas] / skaitovas
Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš:
K.: Jotema, 2015.
Praradusi darbą didžiulėje Volstrito teisės firmoje, Samanta Kofer iš prabangaus Manhatano
persikelia į nedidelį Virdžinijos miestelį Breidį pačiame kalnuotosios Apaleičijos viduryje. Naujas
darbas ir pažintis su Kalnų teisinės pagalbos klinikai vadovaujančia Mete Vajat bei teisininku
Donovanu Grėjumi Samantą nuveda į tamsų ir pavojingą angliakasybos pasaulį. Per kelias savaites
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ji pasijunta įtraukta į bylinėjimąsį, kuris tampa mirtinai pavojingas.
118. Grisham, John (1955–) (Grišemas,
Džonas). Sukčius advokatas : [romanas] / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Jotema, 2016.
Sebastianas Radas yra advokatas, ginantis
žmones, prie kurių kiti advokatai net nesiartina. Jo
nuomone kiekvienas turi teisę į nešališką teismą,
net jeigu jam, Sebastianui, tenka apgaudinėti, kad
galėtų tokį teismą užtikrinti. Jis nekenčia neteisybės, nemėgsta draudimo kompanijų, bankų ar
stambių korporacijų, nepasitiki visų lygmenų valdžia ir išjuokia teisingumo sistemos etiško elgesio
sampratą.
119. Grunwald, Lisa (1959–). Žavusis Henris
Hausas : [romanas] / skaitovė Eglė Čekuolytė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Metodika, 2011.
Šiame kerinčiame romane bestselerių autorė
Lisa Grunwald pasakoja apie Henrį Hausą, kuris
nepaprastai patrauklus, žavus ir visų garbinamas,
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bet neįstengia visiškai atsiduoti nė vienai iš jį mylinčių moterų, negali nė viena visiškai pasitikėti.
Kupinas nepamirštamų personažų, vietų ir įvykių
romanas atskleidžia kultūrinį XX a. vidurio sąmyšį
ir jaunuolio, mėginančio išsivaduoti iš sudarkytos
vaikystės pančių, vidinę maišatį.
120. Hannah, Kristin (1960–). Lakštingala : [romanas] / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB, 2016.
– 2 garso diskai MP3 fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Jotema, 2016.
Knygoje pasakojama dviejų prancūzių seserų
istorija Antrojo pasaulinio karo metais; viena gyvena Paryžiuje, kita – provincijos miestelyje. Abi prislėgtos ir įskaudintos ankstyvos motinos netekties ir
nerūpestingo tėvo elgesio. Istoriją pasakoja viena
iš seserų, bet skaitytojas iki pat pabaigos nežino
kuri. Veiksmas dinamiškas, emocinė įtampa neatlėgsta per visą knygą, pasakojime juntamas romantikos prieskonis.
121. Hyde, Catherine Ryan (1955–) (Haid,
Katrina Rajan). Sėkmė avansu : romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2016. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 26 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2014.
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Tai knyga apie tikrus žmones, išgyvenančius
tikrą skausmą ir jį vienas kitam sušvelninančius labai neįprastu būdu. Tai knyga apie tuos, kuriems
nėra paprasta užmegzti santykius su kitais, nors
jie ir labai stengiasi. Trumpai tariant, tai knyga apie
tave ir mane, ir apie mūsų kaimynus, draugus ir
bendradarbius – žmones, kurie paprastai ne itin
dažnai galvoja apie kitus, bet kartais ima ir padaro
kai ką labai gera.
122. Hosseini, Khaled (1965–) (Hoseinis,
Khaledas). Ir aidėjo kalnai : [romanas] / skaitovas
Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš:
K.: Jotema, 2013.
Emocingas, provokuojantis ir nepamirštamas
romanas apie tai, kaip mes mylime, kaip rūpinamės vienas kitu ir kaip mūsų pasirinkti sprendimai
atsišaukia per kartų kartas. Išmintingai ir jautriai
parašytas romanas „Ir aidėjo kalnai“ giliai jaudina,
įtraukia ir parodo, kad Khaledas Hosseinis gerai
supranta saitus, nubrėžiančius ir formuojančius
mūsų gyvenimą, ir ką reiškia būti žmogiškam.
123. Yttrup, Ginny L. Žodžiai : [romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 gar67

so diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Abigailė, 2015.
Dešimtmetė Keilė Ren nekalba. Nuo tada, kai
narkomanė mama išėjo ir paliko ją atokioje trobelėje, apsuptoje aukštų sekvojų, gyventi su žmogumi, pavojingu kaip pats blogis. Tyloje, vieninteliame prieglobstyje, Keilė renka žodžius, kurių galbūt
niekada neištars, iš vienintelio likusio motiną primenančio daikto – žodyno…
124. Jackson, Lisa (1952–) (Džekson,
Laiza). Kitą rytą : romanas / skaitovas Albertas
Aužbikavičius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tiražas 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2015.
Nedidelio Amerikos miestelio ramybę supurto
paslaptingas nusikaltimas. Šalia aukos kūno rastas raštelis užmena dar daugiau mįslių – nusikaltėlio palikta žinia skirta miestelio policijos skyriaus
detektyvui Pirsui Ridui. Netrukus įvyksta dar viena
labai panašaus braižo žmogžudystė. Žurnalistė
Nikė Džilet nesnaudžia: miestelį krečiantys įvykiai
– puiki galimybė padaryti karjerą ir pagaliau ištrūkti iš nykios provincijos. Jauna moteris nusprendžia
nė per žingsnį nesitraukti nuo nusikaltimą tiriančio
Rido.
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125. Jio, Sarah (1978–). Meilė tavo akyse : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 30 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2015.
Gimusi per Kalėdų pūgą, Džeinė Viljams
gavo retą dovaną, nors pati apie ją nieko nežino.
Ji gyvena beviltiškos romantikės gyvenimą, dirba
mėgstamą darbą gėlių parduotuvėje, džiaugiasi
gerų draugių kompanija, tačiau niekada nėra patyrusi tikrosios meilės. Netikėtai dvidešimt devintojo
gimtadienio proga Džeinė sulaukia paslaptingos
moters sveikinimo, kuriame rašoma, kad ypatinga
jos prigimtinė dovana – gebėjimas matyti tikrąją
meilę. Tačiau ji pati turinti atrasti šešias meilės rūšis ir aprašyti jas savo dienorašty iki saulėlydžio
tos dienos, kai jai sueis trisdešimt, – kitaip…
126. Jio, Sarah (1978–). Pajūrio trobelė : romanas / skaitovė Edita Matonytė. – V.: LAB, 2016.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
– Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos,
2013.
1942–ųjų vasara. Abejodama dėl savo sprendimo tekėti Ana Kelovėj pasiryžta su drauge Kite
išvykti į Bora Boros salą Ramiajame vandenyne
dirbti karo slauge. Sujaudinta didžiausio gyveni69

me nuotykio ir atitolusi nuo sužadėtinio, ji netikėtai pajunta trauką paslaptingam kareiviui Vestriui.
Ilgainiui jų draugystė išsiskleidžia lyg kinrožės žiedas, kurių taip gausu saloje. Kartu tvarkydami apleistą pajūrio trobelę, jie netikėtai tampa siaubingo
nusikaltimo liudytojais…
127. Jio, Sarah (1978–). Ryto spindesys : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 30 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2015.
Prie Siatlo Junjono ežero kranto plūduriuoja
Valčių gatvė. Tolimiausioje prieplaukos aikštelėje
supasi namas–laivas, apkaltas senstelėjusiomis
kedrų skiedromis ir apraizgytas „Ryto spindesio“
– balto žydinčio vijoklio, kurio žavesys apgaulingas, virkščiomis. Šeštą dešimtmetį čia apsigyvena
Penė, naujoji ponia Ventvort. Ji, sėkmingo vietinio dailininko, kuriam lemta išgarsėti visoje šalyje,
mūza, svajoja apie gyvenimo pilnatvę. Šiandien tas
pats plūduriuojantis namas vilioja Eidą Santorini. Ji
tikisi, kad švelnus jo sūpavimasis numalšins asmeninės tragedijos, kuri ją išvijo iš Niujorko, keliamą
skausmą.
128. King, Stephen (1947–) (Kingas, Stivenas).
Daktaras Miegas : [bestselerio „Švytėjimas“ tęsi70

nys!] : [romanas] / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 30
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
„Daktaras Miegas“ nėra tik „Švytėjimo“ tęsinys. Stulbinantis Stephen King romanas prikausto
dėmesį nuo pat pirmų eilučių, išlaikydamas psichologinę įtampą. Šioje knygoje išryškėja antgamtinis gebėjimas, kadaise sužadinęs susidomėjimą
jaunuoju Deniu, ir atskleidžiama pribloškianti jo istorijos atomazga.
129. King, Stephen (1947–) (Kingas, Stivenas).
Švytėjimas : romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
30 egz. – Įgarsinta iš: V.: Žaltvykslė, 1993.
Romanas nepaliks abejingo nė vieno skaitytojo: žiemos sezonui atvykęs į „Panoramos“ viešbutį kalnuose drauge su Torensų šeima – gavusiu
ten prižiūrėtojo darbą Džeku, jo žmona Vende ir
mažuoju Deniu, – norom nenorom imi jausti tai,
ką jaučia užpustytame, sniego atkirstame nuo
viso pasaulio prastos šlovės viešbutyje knygos
herojai, imi baimintis to, kas slypi už kiekvienų
daugybės kambarių durų, žaidimų aikštelėje, lifte,
kas kelia siaubą jiems, pirmiausia švytėjimo dovaną turinčiam Deniui, imi ieškoti išeities iš klaidžių
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„Panoramos“ ir žmogaus sielos labirintų taip, kaip
jos ieško Torensai ir Halorenas…
130. Koontz, Dean Ray (1945–) (Kuncas,
Dinas). Įtariamasis : romanas / skaitovė Daiva
Grigorjeva. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2010.
Klasikinis trileris. Yra pagrobiama žmona ir
reikalaujama 2 milijonų dolerių išpirka, nors žmogelis iš kurio reikalaujama yra tik sodininkas. O
kad įrodyti, jog jie visai nejuokauja, nušauna praeivį, kuris ėjo netoliese. Na ir prasideda aiškinimasis
kas kodėl už ką ir kur gauti pinigų. Kuo gali pasitikėti, o kuo ne. Ar gali būti kad tavo artimieji slepia
nuo tavęs tokius dalykus, dėl kurių verta žudyti. Ką
gali padaryti žmogus iš meilės?
131. Kubica, Mary. Gera mergaitė : romanas / skaitovė Roma Fedosejevaitė. – V.: LAB, 2016.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Marcipano valandos)
(Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Svajonių knygos, 2015.
Dėmesį prikaustantis, nežinomybe persunktas, įtampos kupinas trileris. „Gera mergaitė“ – in72

triguojantis debiutas, atskleidžiantis, jog net tobuloje šeimoje ne viskas yra taip, kaip atrodo...
132. Lahiri, Jhumpa (1967–). Bendravardis : [romanas] / skaitovė Šarūnė Andriuškevičiūtė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2015.
Elegantiškas, subtilus ir jaudinantis bengalų
kilmės rašytojos Jhumpos Lahiri romanas plėtoja autorei itin svarbias imigrantų patirčių, kultūrų
susidūrimo, ryšio tarp skirtingų kartų temas. Su
stebėtinu įžvalgumu ji pasakoja ne tik apie vaikui
parenkamo vardo svarbą ir tėvų puoselėjamas viltis, bet ir apie tai, kaip lėtai ir kartais skausmingai
atrandame patys save.
133. Laudan, Dorothy (Laudan, Doroti).
Daktarė Kvin : romanas / skaitovė Brigyda Ona
Budrikienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Populiariausios pasaulio knygos) (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: K.:
Tyrai, 1996.
Tai pasakojimas apie drąsią moterį, kuri pasiryžo gyvenimo pokyčiams: didmiesčio triukšmą ji
iškeitė į nedidelio miestelio šurmulį. Tiesa, čia jos
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laukė dideli išbandymai, gydytoja dirbanti moteris
kovojo dėl lygių teisių su vyrais.
134. Le Guin, Ursula K. (1929–). Atuano kapai : fantastinis romanas ir apsakymai / skaitovė
Neringa Terleckaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Pasaulinės fantastikos aukso
fondas) (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Naujasis Eridanas, 2002.
Magiškame Žemjūrės pasaulyje – daugybė
paslaptingų salų. Kiekvienoje jų keisčiausiais ritualais garbinamos savosios dievybės. Atuano Kapai
– bene šiurpiausia Žemjūrės šventykla; jos vyriausiosios šventikės siela ir gyvybė priklauso seniausiems požemio dievams. Joks svetimšalis negali
patekti į Atuano Kapus ir po jais iškastą Labirintą,
nes ten geriausiu atveju jo laukia mirtis…
135. Le Guin, Ursula K. (1929–). Tolimiausias
krantas : fantastinis romanas ir apsakymai / skaitovė Neringa Terleckaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Pasaulinės fantastikos aukso
fondas ; t. 235) (Garsina savanoriai). – Tiražas 19
egz. – Įgarsinta iš: K.: Naujasis Eridanas, 2002.
Turinyje apsakymai: Atrišimo žodis ; Tamsa
dėžutėje
74

Stebuklingame Žemjūrės pasaulyje nelaimės
nuojauta: iš tolimųjų kraštų atsklinda žinios, jog
magija silpsta, burtininkai negali kerėti. Tačiau padėtis dar blogesnė nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
Nes burtus ir kerus palaipsniui išstumia Blogio ir
Mirties galios…
136. Le Guin, Ursula K. (1929–). Žemjūrės burtininkas : romanas / skaitovė Neringa Terleckaitė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos
rašytojų s–gos l–kla, 1992.
Šiandien Gedas, pramintas Paukštvanagiu,
tapo drakonų valdovu ir Archimagu. Bet kitados jis
buvo tik pradedantis burtininkas, savo kelyje privalėjęs nugalėti daugiagalvius slibinus, susikauti
su galingiausiais raganiais, įveikti Senąją Žemės
magiją…
137. Lindbergh, Anne Morrow (1906–2001).
Jūros dovanos : [esė] / skaitovė Gerda Lukoševičiūtė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga,
2015.
„Jūros dovanos“ – atostogų prie jūros įkvėpta meditacija jaunystės ir brandos, meilės ir san75

tuokos, ramybės ir vienatvės temomis. Tai klasika tapusi amerikiečių rašytojos ir lakūnės A. M.
Lindbergh knyga, kurios pirmas leidimas pasirodė
dar prieš 50 metų. Knyga „Jūros dovanos“ byloja apie tai, kaip svarbu kartais patirti potvynius ir
atoslūgius – išgyvenus pilnatvę atsitraukti ir panirti
į savo vidinę jūrą…
138. Mahmoody, Mahtob (1979–). Nenut–
raukiamos gijos : [romanas] / skaitovė Monika
Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2016.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 26 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
„Nenutraukiamos gijos“ – tai Betty Mahmoody
„Tik su dukra“ istorija papasakota dukters. Penkerių
Mahtob su mama ir tėčiu iš Amerikos atvykstaį
Iraną aplankyti tėvo giminių. Nuo tos akimirkos
mergaitės ir jos motinos tariamos dviejų savaičių
atostogos virsta pusantrų metų trukusiu pragaru...
139. Martin, Charles (1969–). Kalnas tarp
mūsų : [romanas] / skaitovas Albertas Aužbikavičius.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
30 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2016.
Siautulingą žiemos naktį du nepažįstamieji
laukia skrydžio Solt Leik Sičio oro uoste. Sėkminga
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rašytoja Ešlė Noks skuba į savo vestuves, o gydytojas Benas Peinas – į suplanuotas rytdienos operacijas. Dėl netikėtai užklupusios audros atšaukiamas paskutinis skrydis. Benas skubiai suranda
privatų lėktuvą, o drauge skristi pasiūlo žaviai nepažįstamajai Ešlei. Tą lemtingą akimirką prasideda neįtikėtina jųdviejų išgyvenimo istorija…
140. Martin, George R.R. (1948–) (Martinas,
Džordžas R.R.). Karalių kova : [romanas] / skaitovė Raminta Kėželytė. – V.: LAB, 2016. – 3 garso
diskai MP3 fmt. – (Ledo ir ugnies giesmė ; kn. 2)
(Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2013.
Knygoje „Karalių kova“ autorius pasakoja, kaip
prasideda sunki ir kruvina kova dėl Geležinio sosto, į kurį sėda trylikametis Roberto sūnus Džofris.
Bet ar jis tikrai teisėtas įpėdinis? Tuo netiki Roberto
Barateono broliai Stanis ir Renlis…
141. Martin, George R.R. (1948–) (Martinas,
Džordžas R.R.). Sostų žaidimas : [romanas] / skaitovė Raminta Kėželytė. – V.: LAB, 2016. – 3 garso diskai
MP3 fmt. – (Ledo ir ugnies giesmė ; kn. 1) (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2012.
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„Žiema artėja…“ – rūstūs, negandas pranašaujantys žodžiai, įrašyti Edardo Starko, Vinterfelo
lordo ir Šiaurės sergėtojo šeimos herbe. Septynios
karalystės, prieš tris šimtus metų krauju ir ugnimi
suvienytos drakonų karaliaus Eigono Užkariautojo,
išgyvena apgaulingos ramybės laikus. Drakonai
mirė, o kartu su jais sunyko ir galinga ilgamečių
karalių Targeirinų giminė. Dabar Geležinį sostą
– Septynių karalysčių valdžios simbolį –užgrobęs karalius Robertas Barateonas. Ir jis atvyksta į
Vinterfelą prašyti Edardo Starko, vaikystės draugo
ir maišto kovų bendražygio, tapti karaliaus patarėju.
142. Martin, James. Abatija : romanas / skaitovė Ilma Paluckė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Katalikų pasaulio leidiniai,
2015.
Jameso Martino romanas „Abatija“ – tai pasakojimas apie praradimo skausmą ir gebėjimą atsitiesti, gyvenimo tuštumą ir jo prasmę, abejones
ir supratimą, apie kankinantį klausimą: „Kodėl tai
nutiko būtent man?“
143. McBride, Susan (1964–). Maža juoda
suknelė : [romanas] / skaitovė Ilma Paluckė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
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savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Vaga, 2014.
Ar gali maža juoda suknelė būti magiška?
Amerikiečių autorė Susan McBride nedvejodama
taria: „Taip!“ ir savo knygoje „Maža juoda suknelė“
pasakoja užburiančią istoriją apie dvi seseris, kurių
gyvenimo linijos kadaise paslaptingai išsiskyrė…
144. McCann, Colum (1965–). Taip sukasi
pasaulis nuostabus : [romanas] / skaitovė Nijolė
Lipeikaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis,
2015.
1974 m. rugpjūtis. Brėkštančioje vėlyvos vasaros aušroje nustebę Manhatano gyventojai stebeilijasi į bokštus dvynius… Ant lyno tarp dangoraižių šoka, bėga, straksi paslaptingas akrobatas.
Tuo metu apačioje, purvinose patiltėse, metrotuneliuose, prabangiuose apartamentuose, verda žemiškesnis, bet ne mažiau jaudinantis gyvenimas.
Gatvėje uždarbiaujančios prostitutės. Puolusias jų
sielas globojantis dvasininkas. Motina, Vietnamo
kare netekusi sūnaus…
145. Meyers, Randy Susan (1952–). Patogus
melas : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. –
79

V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2013.
Knygoje „Patogus melas“ kalbama apie neištikimybės pasekmes, apie tai, kaip keblu suderinti
motinystę, santuoką bei darbą, ir apie sunkias mintis, slapta kankinančias daugelį mūsų.
146. Meyers, Randy Susan (1952–). Žudiko
dukterys : [romanas] / skaitovė Dalia Tonkūnienė. –
V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2012.
Puikiai parašytas ir įtaigus romanas – „Žudiko
dukterys“ – neprilygstamas liudijimas apie tai, kaip
visi mes esame saistomi – ir atskiriami – kraujo
ryšių.
147. Min, Anchee (1957–) (Min, Anči). Pas–
kutinė imperatorė : [romanas] / skaitovė Violeta
Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga,
2008.
„Paskutinė imperatorė“ – tai istorijos, pradėtos ankstesniame kūrinyje „Imperatorė Orchidėja“,
tęsinys, kuriame pasakojama apie išskirtinę as80

menybę – stiprią ir žavią imperatorę, valdžiusią Kiniją paskutiniais Čingų dinastijos gyvavimo
dešimtmečiais.
148. Moran, Jan (1958–). Pergalės kvapas : romanas apie kvepalus ir aistrą / skaitovė Violeta
Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2015.
Kvepalus kurianti Danielė Bretankur – prancūzė, ištekėjusi už žymaus vokiečių mokslininko.
Ji nusileidžia vyrui ir sutinka palikti sūnelį su anyta
šeimos dvare Lenkijoje, kol jie tvakys verslo reikalus Amerikoje. Danielė nė nenumano, kad kelionė
namo prabangiu laivu iš Niujorko pakeis jos gyvenimą amžiams.
149. Morrell, David (1943–) (Morelas, Deivi
das). Mirusiųjų inspektorius : romanas / skaitovas
Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 26 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2016.
1855 m. Londonas. Paslaptingas žudikas ruošia pasikėsinimą į karalienės Viktorijos gyvybę.
Garsus literatas ir opiomanas Tomas de Kvinsis su
ištikimais palydovais dukra Emile ir dviem Skotland
Jardo detektyvais leidžiasi į žūtbūtines lenktynes
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su itin pavojingu, išradingu ir grėsmingą planą turinčiu varžovu. Dauguma aprašytų įvykių yra tikri,
o daugelis knygos veikėjų iš tikrųjų gyveno tuometiniame Londone.
150. Niffenegger, Audrey (1963–). Keliautojo
laiku žmona : romanas / skaitovė Vaida Šilaikienė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Įgarsinta iš: K.: Obuolys,
2007.
Jie susitiko, kai Kler buvo šešeri, o Henriui
trisdešimt šešeri, o susituokė, kai Kler buvo dvidešimt dveji, o Henriui trisdešimt. Neįtikėtina, tačiau
tokia ir yra ši nepamirštama Henrio ir Kler meilės
istorija, pakaitom pasakojama jų abiejų.
151. Picoult, Jodi (1966–) (Pikou, Džoudi).
Atpildas : romanas / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2015.
Jodi Picoult niekada nebijojo aštrių temų ir
sudėtingų moralinių klausimų. Šįkart jos knygoje –
keturių žmonių likimai, Amerika, Vokietija ir Lenkija,
ir įvykiai, kurie sujungs mūsų dienas ir per Antrąjį
pasaulinį karą žydų tautai tekusius išbandymus.
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Ar nepriekaištingai gyvendamas žmogus gali atpirkti kadaise padarytą siaubingą nusikaltimą? Ar
įmanoma nubrėžti griežtą ribą tarp gėrio ir blogio,
teisingumo ir keršto, tikro atleidimo ir gailesčio? Ir
kaip atleisti už tai, už ką neatleidžiama?
152. Picoult, Jodi (1966–) (Pikou, Džoudi).
Gailestingumas : romanas / skaitovė Renata Ber
notienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2009.
Knygoje „Gailestingumas“ rašytoja pereina
tarsi plonu siūleliu tarp klaidos ir dramos, kuria
meilės istoriją. Romano herojams tenka rasti pusiausvyrą tarp „duoti“ ir „imti“, kurios reikalauja
santuoka, atsakyti į sudėtingus klausimus: kada
meilė peržengia moralinės pareigos ribą ir ką iš
tikrųjų reiškia mylėti vienam kitą.
153. Picoult, Jodi (1966–) (Pikou, Džoudi).
Kai tu išeini : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
„Kai tu išeini“ – dar vienas Jodi Picoult kūrybos šedevras, Amerikoje jau spėjęs tapti bestseleriu. Romano centre – nepertraukiamas motinos
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ir dukters ryšys, kuris atskleis ką reiškia būti paliktiems bei sujaudins iki pat širdies gelmių. „Kai tu
išeini“ – įtraukianti istorija, netikėti siužeto posūkiai
ir pabaiga, kurios nuspėti tiesiog neįmanoma.
154. Poole, Sara (1951–) (Pulė, Sara). Nuo
dytojo duktė : romanas / skaitovė Inga Vilimė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2012.
Skaitytojo dėmesį prikaustantis istorinis trileris, gyvai vaizduojantis XV a. Romą, taip pat dviveidišką, prabangos ir nuopuolių kupiną garsiosios
Bordžijų giminės pasaulį. Nužudyto alchemiko
dukra, siekdama atkeršyti už tėvo mirtį, tampa
nuodytoja Rodrigo Brodžijos rūmuose ir patenka į
grėsmingų intrigų epicentrą.
155. Reyl, Hilary (Reil, Hilari). Prancūziškos
pamokos : [romanas] / skaitovė Jūratė Karazijaitė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tiražas 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofokis, 2014.
Kai Keitei pasitaiko proga tapti garsios amerikiečių fotografės Lidijos Šel asistente ir dirbti
Paryžiuje, ji nedvejodama sutinka. Tai galimybė
grįžti į Prancūziją, kur mergina gyveno, kai buvo
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devynerių. Keitę svaigina ne tik romaniškasis
Paryžius. Šelių šeima ir aristokratiški jų draugai
menininkai daro neišdildomą įspūdį, kuria ir brandina asmenybę.
156. Roberts, Nora (1950–). Juodoji Raga
na : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Trilogijos
„O‘Dvajeriai“ 1–oji knyga. – Tiražas 26 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2015.
Ajonai Šihan senelė papasakojo apie nuostabią, legendomis apipintą šalį Airiją, skendinčią gūdžiuose paslaptinguose miškuose, spindinčią ežerais ir merkiamą lietaus. Mergina greitai pajunta
nenugalimą troškimą keliauti į tą kraštą ir viską pamatyti savo akimis. Atvykusi į Mėjo grafystę Ajona
susiranda pusseserę Braną ir pusbrolį Konorą.
Mergina pradeda dirbti mėgstamą darbą ir sutinka
patrauklų vyrą…
157. Roberts, Nora (1950–). Nakties šokis : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Svajonių romanai. Bestseleriai). – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Svajonių knygos, 2007.
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Garsi dainų kūrėja Megė Fitzdžerald nuo
prabangaus gyvenimo, beprotiško tempo ir žiniasklaidos dėmesio pabėga į kaimą. Nusipirkusi
seniai negyvenamą ir gerokai apleistą namą bei
žemės sklypą, ji mėgaujasi ramybe. Bet netoli jos
namų darbininkai atkasa žmogaus palaikus. Kas
įvyko prieš daugelį metų? Netrukus tai paaiškėja.
O Klifas Delanis, atšiauraus būdo kraštovaizdžio
specialistas, ne tik padeda jai atgauti žmogžudystės sudrumstą ramybę, bet ir pažadina aistringą
meilę.
158. Roberts, Nora (1950–). Šešėlių burtai : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Trilogijos
„O‘Dvajeriai“ 2–oji knyga. – Tiražas 25 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2015.
Sakalininko Konoro O‘Dvajerio namai – legendomis apipintoje Mėjo grafystėje, kur nuo seno
gyveno jo protėviai. Čia ir jo sesers Branos namai,
čia gyvena ir jo geriausi draugai… Mira Kvin – artima tarytum sesuo. Konoras su Mira matosibeveik kasdien… Konoras pirmas pajunta, kad jiems
su Mira lemta būti kartu, tad jam tenka labai pasistengti – meile palenkti Miros širdį ir iš protėvių
paveldėtomis magiškosiomis galiomis apsaugoti
artimuosius nuo šimtmečių grėsmės.
86

159. Şafak, Elif (1971–) (Šafak, Elif). Ketu
riasdešimt meilės taisyklių : romanas / skaitovas
Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Tyto alba, 2013.
„Keturiasdešimt meilės taisyklių“ – romanas
apie sukrečiančią meilės galią keisti gyvenimus
net ir tada, kai atrodo, kad viskam jau per vėlu.
160. Şafak, Elif (1971–) (Šafak, Elif). Ledinukų
rūmai : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. –
V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
30 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2016.
Romanas „Ledinukų rūmai“ – meilės prisipažinimas Stambului, pasakojimas apie namą, kuris
yra ir viso miesto metafora: matęs klestėjimo laikus, kadaise buvęs prabangus, o dabar – apšiuręs,
tačiau kupinas istorijų ir gyvybės. Čia Stambulo
praeitis susipina su „Ledinukų rūmų“ gyventojų istorijomis, čia miestas iškyla kaip mistikos, tikėjimo
ir naujovių katilas.
161. Sasson, Jean P. (1947–). Iš meilės sūnui : afganų moteris ieško pagrobto sūnaus / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
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diskas MP3 fmt. – Tiražas 24 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2014.
Knygoje aprašoma istorija ryžtingos, bet daug
sielvarto patyrusios moters, pasišovusios išsikovoti laisvę ir lygybę su vyrais. Mariam pasakojimas
išmargintas tragiškų patirčių apie siaubingas moterų kančias. Kai vyras pagrobia jųdviejų sūnų,
moteris siekia teisingumo ir deda visas pastangas,
kad jį susigrąžintų.
162. Schroff, Laura. Nematoma gija : tikra istorija apie vienuolikmetį elgetą, užsiėmusią pardavimo
vadovę ir neįtikėtiną susitikimą su Likimu : [autobiografinis romanas] / Laura Schroff, Alex Tresniowski
; skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2016. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 26 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Vaga, 2015.
„Nematoma gija“ – autobiografinis romanas, įkvepianti, tikrais faktais paremta istorija. Su
Maurice susitikau 1986–aisiais, Manhatene. Buvau
35–erių sėkminga reklamos pardavimų vadovė, o
jis – vienuolikmetis benamis berniukas. Nuo tos
dienos užsimezgė mūsų draugystė – ištisus keturis metus susitikdavome kiekvieną pirmadienį, o
vėliau dar šimtus kartų.
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163. Sheldon, Sidney (1917–2007) (Šeldonas,
Sidnis). Jeigu ateis rytdiena : romanas / skaitovė Brigyda Ona Budrikienė. – V.: LAB, 2016. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Populiarusis detektyvas)
(Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Rosma, 1997.
Romano – melodramos „Jeigu ateis rytdiena“
herojė, nusprendusi atkeršyti Naujojo Orleano mafijai, keletą kartų įžūliai apiplėšia. Pergudraudama
sukčius, ji turi ne tik moralinį pasitenkinimą, bet ir
materialinės naudos.
164. Shipstead, Maggie (1983–). Nustebink
mane : užburiantis romanas apie trapų it ažūras
talentą ir aistrą šokiui / skaitovė Giedrė Tartėnienė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Sofoklis,2016.
„Nustebink mane“ – knyga, kurios veikėjai –
ilgam įsimenantys personažai, atėję iš neramaus
baleto gyvenimo, įkvėpti meilės, kamuojami kaltės ir pražuvusių nuostabių akimirkų ilgesio. Juos
persekioja praeitis, kurios pamiršti neleidžia atsitiktinumai, tokie neįtikėtini, kokie nutinka tik tikrame gyvenime. „Nustebink mane“ – romanas apie
kelias žmonių kartas lydintį talentą, aistrą šokiui ir
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baletą, kurio svaiguly susipina jaunų, drąsių žmonių gyvenimai.
165. Shriver, Lionel (1957–) (Šraiver, Lajonelė).
Pasikalbėkime apie Keviną : romanas / skaitovė
Neringa Terleckaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2012.
Meilės labiausiai reikia tam, kuris mažiausiai
jos vertas. Knygoje drąsiai ir be sentimentų atsigręžiama į vaiko ir motinos santykius. Laimingai
ištekėjusi Eva Kačiadurian po ilgų dvejonių ryžtasi
pastoti ir labai greitai suvokia, kad… nėra pasiruošusi motinystei. Vis dėlto gimus sūnui ji iš visų jėgų
stengiasi būti gera motina, tačiau mažasis Kevinas,
tarsi jausdamas vidines mamos abejones, nuo pat
pirmųjų dienų atstumia visas jos pastangas.
166. Spielman, Lori Nelson (1961–) (Spilman,
Lori Nelson). Gyvenimo planas : romanas / skaitovė Ilma Paluckė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Trisdešimt ketverių Breta, regis, turi viską:
puikų darbą, mylimą ir ją mylintį vaikiną, erdvius
namus, o po mamos mirties tikisi paveldėti ir sėk–
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mingai veikiančią šeimos įmonę. Tačiau mamos
testamentas apstulbina: Breta palikimo tikėtis galės tik įgyvendinusi seniai pamirštą savo gyvenimo
planą, kurį sukūrė būdama keturiolikos! Negana
to, visiems tame plane surašytiems tikslams įvykdyti ji turi tik dvylika mėnesių! Norėdama įgyvendinti šį planą, Breta turėtų visiškai pakeisti savo
gyvenimą…
167. Tan, Amy (1952–). Malonumų rūmai : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB,
2016. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tiražas 26 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2015.
„Malonumų rūmai“ – tai daugiau nei keturiasdešimt metų apimanti ir per du žemynus nusidriekusi aistros, kraujo ryšio ir savo tapatybės paieškų
istorija, trijų kartų moterų istorija, kurios neįmanoma pamiršti.
168. Walter, Jess (1965–). Palaiminti griuvėsiai : romanas / skaitovė Aistė Vileikytė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos
lankos, 2014.
1962–aisiais Italijos pajūry, nuošaliame
miestely tarp uolų, mažo viešbutuko savininkas
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Paskualė Tursis svajodamas privilioti turistų nusprendžia įrengti teniso aikštelę. Vieną dieną jūroje
lyg per sapną jis išvysta motorinę valtį. Paaiškėja,
kad ja atplaukia gražuolė amerikiečių aktorė, besifilmuojanti filme „Kleopatra“. Deja aktorė turi skaudžią paslaptį…
169. Weir, Andy (1972–). Marsietis : romanas / skaitovas Mantautas Bružas. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz.
– Įgarsinta iš: K.: Obuolys, 2015.
Prieš šešias dienas NASA astronautas
Markas Votnis tapo vienu iš pirmųjų žmonių, nužengusių ant Marso paviršiaus. Dabar, atrodo, tikrai taps pirmuoju, čia sulaukusiu galo. Po jo vos
nepražudžiusios dulkių audros, kuri privertė jo įgulą evakuotis, Markas supranta likęs vienas tolimoje planetoje. Jis netgi negali duoti ženklo, kad yra
gyvas, o jeigu ir galėtų, išteklių likę per mažai, kad
išgyventų iki atvyks pagalba. Vis dėlto Markas neketina pasiduoti…
170. Williams, John (1922–1994). Stouneris : romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos,
2015.
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Pirmą kartą išleistas 1965 m. šis kūrinys liko
beveik nepastebėtas. Antram gyvenimui jis buvo
prikeltas 2003 metais. Tai – tobulai klasikinis romanas, nes atrodo, kad nėra nė vieno nereikalingo žodžio ir nė vieno nereikalingo žingsnio. Tiek,
kiek reikia parašyti apie žmogaus gyvenimą.
Anglų literatūra
171. Arlidge, M.J. (1974–). Eni beni : [romanas] / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 26 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Keliantis įtampą tarptautinis bestseleris „Eni
beni“ smogia nežinomybe. Du žmonės pagrobiami
ir įkalinami apleistame pastate. Be šviesos, maisto,
šilumos ir vandens. Yra tik ginklas… „Eni beni“ – įelektrinantis trileris be jokių suvaržymų. Virtuoziškai
suregztas siužetas. Vingrus pasakojimas.
172. Barnes, Julian (1946–) (Barnsas, Džu
lianas). Gyvenimo lygmenys : [romanas] / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tiražas 26 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Baltos lankos, 2015.
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Šią knygą Julianas Barnesas parašė po savo
mylimos žmonos mirties. Pasakojimas apie netektį
toks skaudžiai autentiškas, kad nejučia norisi nusigręžti, kaip nesąmoningai nuo nelaimės ištiktojo
gręžėsi buvę draugai. Juk netektis vienaip ar kitaip
liečia kiekvieną iš mūsų.
173. Betts, Charlotte. Vaistininko duktė : romanas / skaitovė Monika Baranauskaitė–Grajauskienė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
1665–ieji. Siuzana Leiton užaugo už tėčio
vaistinės prekystalio, apsupta levandų, rozmarinų,
saldymedžio ir terpentino kvapų. Labiau įgudusi
nei bet kuris kitas mokinys, ji meistriškai gamina
raminančius vaistus ir tepalus. Tačiau talentingąją Siuzaną pribloškia našlio tėvo apsisprendimas
vesti dar kartą, o naujoji pamotė viliasi ją išvyti iš
vaistinės visiems laikams…
174. Botton, Alain de (1969–) (Bottonas,
Alainas de). Kaip Proustas gali pakeisti jūsų gyvenimą : [esė] / skaitovas Albertas Aužbikavičius. –
V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.
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„Kaip Proustas gali pakeisti jūsų gyvenimą“ –
tai kasdienio gyvenimo filosofija apie tai kaip nustoti
švaistyti ir pradėti branginti gyvenimą. Paklauskite
savęs, ar mokate mėgautis atostogomis, ar žinote,
kaip atnaujinti draugystę, vertinti mažus dalykus,
būti geru šeimininku ir t.t.? Proustas savo gyvenimu bei kūryba siūlo vertingų atsakymų. Šioje
knygoje jis – toks, kokio galbūt nepažinojome:
žaismingas ir pragmatiškas. Proustas iš tiesų gali
pakeisti mūsų gyvenimą.
175. Burton, Jessie (1982–). Miniatiūristas : romanas / skaitovė Asta Bučienė. – V.: LAB, 2016. –
1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2016.
Jessie Burton „Miniatiūristas“ – tai didinga
meilės ir apsėdimo, išdavystės ir atpildo, tiesos
ir iliuzijos istorija. Tai daugiau, negu knyga – tai
nuostabus, pilnas įtampos, keliomis literatūros
premijomis apdovanotas kūrinys.
176. Chase, Eve (Čeis, Eva). Juodųjų Triušių
dvaras : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tiražas 29 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
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Įspūdingas, gebenėmis ir paslaptimis apipintas Juodųjų Triušių dvaras traukte traukia prašalaičio žvilgsnį. Kaip tik čia savo vestuves švęsti norėtų
Lorna Danevėj, šį dvarą prisimenanti iš vaikystės.
Dabar jame šeimininkauja atšiauri sena keistuolė,
tačiau dvaras mena ir ankstesnius šeimininkus –
gražią Eltonų šeimą, kuri Juodųjų Triušių dvare
leisdavo idiliškas ir neskubrias atostogas, kol vieną vasarą paslaptingas tragiškas įvykis visiems
laikams pakeitė jų visų ir paties dvaro likimą…
177. Christie, Agatha (1890–1976) (Kristi,
Agata). Lemties vartai : [romanas] / skaitovė Lina
Gabrijolavičienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Agatos Kristi kolekcija) (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sirokas,
2013.
Tomis ir Tapensė tapo išdidžiais seno puošnaus namo, stovinčio Anglijos kaime, šeimininkais.
Kartu su namu jie įsigijo įvairių senienų, tarp jų –
ir antikvarinių knygų kolekciją. Vartydama knygą
„Juodoji strėlė“, Tapensė aptinka iš pažiūros padrikus raidžių pabraukimus. Tačiau surašiusi ant lapo
pabrauktas raides, jiperskaito nerimą keliančią žinutę: Merė Džordan mirė ne savo mirtimi…
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178. Dickens, Charles (1812–1870) (Dikensas,
Čarlzas). Pasakojimas apie du miestus : istorinis romanas / skaitovė Giedrė Tartėnienė. – V.: LAB, 2016.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Istorinio romano biblioteka) (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Mintis, 1988.
Nepamirštamoje dramatiškoje Čarlzo Dikenso
knygoje pasakojama apie meilę, ištikimybę, draugystę ir gyvybei kylančią grėsmę. Romane vaizduojamas istorinis lūžis, per kurį epocha keičia
epochą.
179. Fielding, Helen (1958–). Bridžita Džouns.
Pamišusi dėl meilės : [romanas] / skaitovė Šarūnė
Andriuškevičiūtė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tiražas 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2015.
Subtili, jaudinanti, tokia pat neįtikėtinai įdomi,
sąmojinga, išmintinga ir velniškai juokinga. Trečioje
knygoje „Bridžita Džouns. Pamišusi dėl meilės“
žavioji herojė išgyvena naują etapą. Bridžitai tenka susidoroti su vienišos motinos vaidmeniu, įveikti tviterį, SMS susirašinėjimą ir kitas technologijas,
iš naujo atrasti savo seksualumą, net būnant – atsargiai, tuoj bus labai baisūs, pasenę žodžiai! – vidutinio amžiaus.
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180. Fielding, Helen (1958–). Bridžitos Džouns
dienoraštis : romanas / skaitovė Elvyra Latėnienė. –
V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 1999.
Romane „Bridžita Džouns. Dienoraštis“ stulbinamai taikliai atskleidžiamas šių laikų viengungės
gyvenimas Londone. Kai tau per trisdešimt, rasti
gerą vyrą tampa tikru galvosopiu. Bet visų baisiausia, kai į jaunikio paieškas įsitraukia viltį praradę
tėvai ir giminaičiai. Iš koto verčiančios situacijos,
šmaikštūs dialogai ir nepriekaištingas autorės stilius garantuoja velniškai gerą juoko dozę.
181. Fleming, Ian (1908–1964) (Flemingas,
Janas). Su meile iš Rusijos : romanas / skaitovas
Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tiražas 24 egz.– Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2007.
Iano Flemingo, jau tapusio britų literatūros
klasiku, romane atskleidžiami kvapą gniaužiantys legendinio herojaus, slaptojo agento, Džeimso
Bondo nuotykiai, kupini pavojų, rizikos, azarto; žėrintys prabanga, įmantriais ginklais ir aistra.
182. Forsyth, Frederick (1938–) (Forsaitas,
Frederikas). Kobra : [trileris] / skaitovė Birutė
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Belada Tauterytė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2013.
Polas Devero, buvęs CŽV darbuotojas, senamadiškas, sumanus ir negailestingas, visų vadinamas Kobra, iš JAV valstybės vadovo gauna,
atrodytų, neįmanomą užduotį – bet kokia kaina sunaikinti kokaino industriją, nusikaltėliams duodančią milijardus dolerių pelno per metus… Prasideda
nuožmi kova…
183. Greene, Graham (1904–1991) (Grynas,
Greihamas). Kelionės su teta : [romanas] / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Kultinės knygos). – Tiražas 30
egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2016.
Romane „Kelionės su teta“ keliamas klausimas, ką gyvenime verčiau pasirinkti – įprastą rutiną ar leistis į nenuspėjamus nuotykius, laužyti įstatymus ir rizikuoti gyvybe, o gal ką kita… Taikliomis
psichologinėmis detalėmis atskleidžiamos veikėjų
silpnybės, per komišką kiautą matyti jų pažeidžiamumas ir begalinė aistra gyventi. Anglų prozininkas, dramaturgas ir literatūros kritikas Grahamas
Greene’as sudėlioja 8–ojo dešimtmečio pradžios
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pasaulio vaizdą, o mes tegalime stebėtis, kaip akivaizdžiai jis skiriasi nuo mūsų dienų.
184. Hawkins, Paula (1972–). Mergina traukiny : [romanas] / skaitovė Eglė Šepetytė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 30 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2015.
„Mergina traukiny“ – nenuspėjamas ir pilnas
įtampos romanas, atskleidžiantis begalę skirtingų
žmonių paveikslų ir likimų, kuriuos autorė dėlioja
lyg dėlionę. Nors skaitant atrodo, jog visa pasakojimo eiga aiški, kiekvieną kartą siužetas nukrypsta
visiškai kita linkme. Ši knyga – psichologinis trileris, kuris pakeis požiūrį į kitų žmonių gyvenimus.
185. Higgins, Jack (1929–) (Higinsas, Džekas).
Atpildo valanda : [romanas] / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tiražas 26 egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2002.
Daugybė nuotykių ir įtampa lydi Šoną Dilaną
ir jo draugus iš slaptosios žvalgybos, padedančius
amerikiečiui Bleikui Džonsonui iš Baltųjų rūmų apsaugos tarnybos surasti nusikaltėlius ir atkeršyti už
buvusios žmonos nužudymą. Žurnalistė Katarina
Džonson per daug priartėjo prie tiesos apie mafiją, ir Džekas Foksas, mafijos bosas, užsako jos
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nužudymą. Dilanas ir jo draugai, pasiryžę sužlugdyti mafijos užmačias, persekioja Džeką Foksą
Londone, Beirute ir Airijoje.
186. Hislop, Victoria (1959–) (Hislop, Vikto
rija). Saulėtekis : [romanas] / skaitovė Brigyda Ona
Budrikienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2016.
1972 metų vasarą Famagustos miestas Kipre
buvo vienas prestižiškiausių Viduržemio jūros
kurortų ir skendėjo sėkmės spinduliuose. Saloje
dygo nauji viešbučiai, ir tūkstančiai turistų iš viso
pasaulio čia plūdo pasilepinti saulės ir jūros teikiamais malonumais. Turtinga verslininkų pora
Savas ir Afroditė Papakostai rengiasi atidaryti vieną didžiausių ir įspūdingiausių viešbučių saloje.
Viešbutyje, neišskiriant tautybės ir religijos, taikiai
sutardami dirba ir Kipro graikai, ir turkai. Vis dėlto
už žavingo klestinčio miesto fasado jaučiama besitvenkianti įtampa.
187. Horowitz, Anthony (1955–) (Horovicas,
Antonis). Moriartis : [Šerloko Holmso epocha tęsiasi] : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
30 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2016.
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„Moriartis” – detektyvas, skirtas pikčiausiam
garsiojo seklio priešui, grumtynėse su Šerloku
Holmsu nugarmėjusiam į Reichenbacho krioklį. Iš
vandens ištrauktas Moriarčio kūnas nekėlė abejonių – tai tikrai jis. Po jo mirties likusią pavojingą
tuštumą tuoj pat užpildė naujas piktasis genijus:
paslaptingas vyras, pavarde Devero… Kaip tik dėl
to į Europą atvyksta Pinkertono agentūros detektyvas Frederikas Čeisas, kuris drauge su inspektoriumi Atelniu Džonsu, perėmusiu Holmso tyrimo
metodus, bando demaskuoti naująjį blogio genijų…Šerloko Holmso pasaulis, pasitraukus garsiąjam sekliui, nedingo. Žaidimas su mirtimi tęsiasi!
188. Horowitz, Anthony (1955–) (Horovicas,
Antonis). Šilko rūmai : [Šerlokas Holmsas grįžta] : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
30 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2015.
Daktaras Votsonas papasakoja dar vieną
jiems kartu su garsiuoju sekliu Š. Holmsu nutikusią istoriją. Dar vienas naujas detektyvas, kuriame
persipina, rutuliojasi ir galiausiai išsisprendžia kelios skirtingos įvykių gijos.
189. Hughes, Kathryn (1964–). Laiškas : [romanas] / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB,
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2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 30 egz.
– Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2016.
Tinos Kreig vyras smurtauja, bet ji nesiryžta
jo palikti. Penkias dienas per savaitę moteris dirba, kad sutaupytų pinigų pradėti naują gyvenimą,
o šeštadieniais be atlygio triūsia labdaros parduotuvėje, norėdama prasiblaškyti ir mažiau laiko praleisti namuose. Vieną dieną labdaros parduotuvėje
tvarkydama prekes, dėvėto švarko kišenėje Tina
randa seną voką. Be pašto spaudo, neatplėštą.
Moteris nusprendžia išsiaiškinti, kas nutiko laiško
autoriui ir merginai, kuriai jis buvo skirtas…
190. Huxley, Aldous (1894–1963) (Hakslis,
Oldas). Neregys Gazoje : [romanas] / skaitovas
Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Kitos knygos, 2015.
Europa tarpukariu. Spengiančią Pirmojo pasaulinio karo tylą jau seniai nustelbė šurmuliuojanti
tuštybės mugė. Antonis Bivisas, ciniškas, savimi
pasitikintis intelektualas, bet kokia kaina siekia
laisvės. Ką tai reiškia? Jis yra laisvas susivilioti
žavia lengvabūdiška manipuliuotoja Mere, laisvas
suvilioti jos dukterį Heleną. Laisvas išduoti artimiausio draugo pasitikėjimą, laisvas naudotis savo
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gabumais arba juos iššvaistyti. Tačiau, pakliuvęs
į bėdą Meksikoje, Bivisas susipažįsta su žmogumi, išmintingiau suprantančiu laisvę. Per jį įspūdinga Aldouso Huxley literatūrinė dėlionė susidėsto į
darnų atsakymą.
191. Huxley, Aldous (1894–1963) (Hakslis,
Oldas). Sala : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2007.
„Saloje“, paskutiniame autoriaus romane, pasakojama apie vieną Ramiojo vandenyno salų, kurioje jau 120 metų klesti taika bei ramybė. Tačiau,
kaip ir reikėjo tikėtis, sala sulaukia ją supančio
pasaulio pavydo ir priešiškumo. Ruošiamas sąmokslas ją užimti. Tačiau pagrindinis jo vykdytojas, žurnalistas Vilas Farnabis, pagyvenęs tarp
salos žmonių, yra priverstas naujai pažvelgti į pasaulį. Permastęs savo vertybes jis įgyja gyvenimo
džiaugsmo bei vilties.
192. James, E.L. (1963–) (Džeims, E.L.).
Grėjus : [romanas] / skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V.: LAB, 2016. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tiražas
24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
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Kristianas Grėjus kontroliuoja viską. Jo pasaulis tvarkingas, drausmingas ir visiškai tuščias,
– iki tos dienos, kai į jo kabinetą įvirsta Anastazija
Stil su besiplaikstančių plaukų kupeta. Kristianas
mėgina ją pamiršti, bet jį nelyginant audra užklumpa jausmai, kurių jis nesuvokia ir kuriems negali
atsispirti…
193. Karnezis, Panos (1967–). Gimtadienio
šventė : romanas / skaitovė Eglė Čekuolytė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Tyto alba, 2009.
„Gimtadienio šventė“: visa diena ir visa naktis, dvidešimt keturios valandos, per kurias Marko
Timoleono praeitis ir dabartis praslenka pro skaitytojo akis tarsi niūrių debesų virtinė. Vaikystė, be
žinios dingęs tėvas, pirmosios vedybos, sūnaus
žūtis, antrosios vedybos, jachtos ir lėktuvai, žmonos ir meilužės…
194. Kavanagh, Marianne (Kavana, Mariana).
Dabar, rytoj arba niekada : romanas / skaitovė Monika
Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2016. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 26 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2015.
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Tesė ir Džordžas sutverti būti kartu – bent
taip galvoja jų bendri draugai. Jiedu labai panašūs ir jiems svarbūs tie patys dalykai. Tačiau yra
vienas „bet“ – jie nepažįsta vienas kito. Daugybę
kartų jiedu buvo atsidūrę visai šalia, bet taip ir
nesusipažino…
195. Kernick, Simon (1966–) (Kernickas,
Simonas). Nepalenkiamasis : [romanas] / skaitovas Mantautas Bružas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tiražas 24 egz. – Įgarsinta iš:
K.: Jotema, 2008.
Įtempto siužeto trileris „Nepalenkiamasis“
pasižymi stipriu netikėtumo efektu: pagrindinis
romano veikėjas, kompiuterių pardavėjas Tomas
Meronas, nors visiškai niekuo dėtas, keista lemties užgaida įtraukiamas į pašėlusias nusikalstamo pasaulio grumtynes. Jokios patirties panašiose kovose neturinčiam Meronui tenka kliautis vien
įgimta sveika nuovoka ir ištverme, kad išsaugotų
savo ir savo šeimos narių gyvybes.
196. Knight, Renee (Nait, Renė). Visai svetimas
žmogus : romanas / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tiražas 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2015.
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Šis preciziškai sustyguotas psichologinis trileris ir ilgai slėptų paslapčių purtoma šeimos drama
privers ne kartą suglumti ir stoti į akistatą su negailestingais klausimais. Ar mes tikrai gerai pažįstame žmones, su kuriais gyvename? Ar esame tikri,
kad jie mums sako tiesą ir ar patys visada ją sakome? Niekas šioje knygoje nėra taip, kaip atrodo iš
pirmo žvilgsnio…
197. Ley, Rosanna (Lei, Rosana). Vila
Sicilijoje : [romanas] / skaitovė Aistė Vileikytė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
30 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
Šis romanas tiesiog užburia – vaizdingas pasakojimas, pagardintas sodriomis detalėmis apie
maistą, sicilietišką gyvenimą ir visiškai priešingą
atšiaurų Dorseto pajūrį, kur pirmiausia ir susipažįstame su Tesa. Nepamirštamos Tesos ir Flavijos
gyvenimo istorijos įtraukia ir nebepaleidžia. Ypač
įdomu sekti romantiškus būsimos meilės vingius.
Tesai bendraujant su dviem patraukliais vyrais, itin
smalsu sužinoti, katrą ji pasirinks.
198. Lessing, Doris (1919–2013) (Lesing,
Doris). Auksiniai užrašai : [romanas] / skaitovė
Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB, 2016. – 2 garso dis107

kai MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Vaga, 2014.
„Auksiniai užrašai“ (angl. Golden Notebook) –
emancipuotos šiuolaikinės moters romanas: švytintis nuoširdumu ir aistra, kupinas gyvenimo pilnatvės paieškų. Jame atskleidžiamas aštriabriaunis
vidinio žmogaus pasaulio grožis ir jo skilimas, žaidžiama politiniais kontekstais, dažnai neįtikėtinai
sutampančiais su pastarųjų dienų pasaulinėmis
kolizijomis. Romane ryškios seksualumo ir moterų
(ne)laisvės linijos, kurios knygai pasirodžius 1962–
aisiais tapo rašytojos kūrybine vėliava…
199. Mackintosh, Clare. Leidau tau išeiti : psichologinis trileris / skaitovas Albertas Aužbikavičius.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Vieną lapkričio vakarą moters gyvenimui subyrėjus į šipulius, ji nusprendžia viską pradėti iš
naujo, bet prisiminimai ir sielvartas neišnyksta.
Detektyvas Rėjus Stivensas stengiasi padėti kaltės kamuojamai moteriai, bet avarijos byla slysta
iš rankų… Tai siaubą kelianti istorija, prikaustanti
dėmesį nuo pradžios iki netikėto finalo.
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200. Mayle, Peter (1939–) (Meilas, Piteris).
Metai Provanse : [romanas] / skaitovė Laurencija
Navagrudskaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2008.
Romane „Metai Provanse“ autorius puikiai
vaizduoja gyvenimą Provanso regione, ypač – jo
žmones ir papročius. Įspūdingų vaizdų, žaliuojančių kalnų, vynuogių plantacijų regione britų poros
laukia kupini netikėtumų metai. Šeima greit supranta, kad ribota prancūzų kalba, kurios mokėsi
Anglijoje, nėra naudinga ir labai skiriasi nuo tos,
kuria kalbama Provanse. Atvykėliams tenka nusivilti ir įstabiuoju namu, nes rekonstruoti jį taip, kaip
norėtų, yra sunkiau, nei tikėtasi…
201. Marwood, Alex. Nedorėlės : [detektyvinis romanas] / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: K.:
Jotema, 2013.
Po dvidešimt penkerių metų žurnalistė Kerstė
Lindsi gauna užduotį parašyti seriją straipsnių
apie žiaurias jaunų merginų žmogžudystes pajūrio miestelyje. Tirdama įvykius, ji nusprendžia pasikalbėti su pramogų parko darbuotoja Ambere
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Gordon. Kerstei ir Amberei šis susitikimas pirmas
nuo tos niūriosdienos vaikystėje. Ar šios dvi moterys sugebės nuslėpti baisią paslaptį, norėdamos
apsaugoti savo naujus gyvenimus ir šeimas?
202. Moyes, Jojo (1969–) (Mojes, Džodžo).
Po tavęs : [romanas] / skaitovė Jūratė Karazijaitė. –
V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
26 egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2015.
Kai pasibaigia viena istorija, prasideda kita…
Luisai Klark ramybės neduoda begalė klausimų.
Pavyzdžiui, kaip čia atsitiko, kad dabar ji dirba oro
uosto bare ir kiekvieną dieną tik stebi į naujus kraštus traukiančius žmones? Arba kodėl savo bute,
kurį įsigijo prieš metus, vis dar nesijaučia kaip namuose? Ar ji kada nors atsigaus po mylimojo netekties? Lu neabejoja tik dėl vieno: kažkas turėtų
pasikeisti…
203. Moyes, Jojo (1969–) (Mojes, Džodžo).
Šokanti su žirgais : [romanas] / skaitovė Jūratė
Karazijaitė. – V.: LAB, 2016. – 2 garso diskai MP3
fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema,
2015.
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„Šokanti su žirgais“ yra įtraukianti ir jaudinanti
Jojo Moyes knyga apie aistrą žirgams ir kovą dėl
meilės.
204. Montefiore, Santa (1970–) (Montefjorė,
Santa). Bitininko duktė : romanas / skaitovė Regina
Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2016.
Jaunutės bitininko dukters Greisės Hamlin
ir vaikino iš gretimo ūkio Fredžio Valentaino vestuvės niekam nebuvo staigmena. Juk juodu nuo
vaikystės atrodė esantys geriausi draugai ir dienų
dienas leisdavo kartu. Ir tik iš švelnaus liūdesio,
kartais užplūstančio Greisę, gali įtarti, kad giliai širdyje moteris saugo didelę paslaptį…
205. Montefiore, Santa (1970–) (Montefjorė,
Santa). Dėžutė su drugeliu : romanas / skaitovė
Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2016. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2015.
Populiari Didžiosios Britanijos rašytoja Santa
Montefiore skaitytojų mėgstama už gebėjimą meistriškai pasakoti dramatiškas ir kartu labai romantiškas istorijas, kupinas netikėtų vingių ir įsimintinų
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veikėjų. Įdomūs, tikroviški ir išmintingi rašytojos
pasakojimai prikausto dėmesį nuo pirmo knygos
puslapio iki pat pabaigos. Puikus pasirinkimas norintiems pabėgti nuo kasdienių rūpesčių į pasaulį,
kupiną paslapčių ir romantikos.
206. Montefiore, Santa (1970–) (Montefjorė,
Santa). Nepažįstamoji iš Paryžiaus : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2014.
Antuanetė Džordžą labai mylėjo ir buvo tikra,
kad jį pažįsta netgi geriau negu save. Todėl į vyro
laidotuves atvykusi žavi nepažįstama mergina moterį išmuša iš vėžių – ji prisistato Fedros vardu ir
pareiškia esanti Džordžo dukra, lygiateisė jo turto
paveldėtoja. Tačiau kai kurių šeimos narių neapleidžia įtarimas, kad Fedra nepasakė visos tiesos.
Ką dar slepia atvykėlė? Negana to, tarp Fedros ir
vyriausiojo Antuanetės ir Džordžo sūnaus iškart
užsimezga simpatija…
207. Montefiore, Santa (1970–) (Montefjorė,
Santa). Senojo švyturio paslaptis : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2015.
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„Senojo švyturio paslaptis“ – knyga apie išsibarsčiusią šeimą, praeities paslaptis ir meilę, kuri
niekada nemiršta. Tai puikus pasirinkimas norintiems pabėgti nuo kasdienių rūpesčių į pasaulį, kupiną paslapčių ir romantikos.
208. Nicholson, William (1948–) (Nikolsonas,
Viljamas). Gimtinė : romanas / skaitovė Jūratė
Doveikienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tiražas 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2015.
Trijų žmonių meilės, drąsos ir bailumo, apsisprendimų ir paklydimų istorija. Istorija apie savo
savasties paieškas, apie gimtinę, kurios iš mūsų
niekas negali atimti.
209. Perry, Tasmina. Lemtinga kelionė : [romanas] / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 26 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2016.
„Lemtinga kelionė“ – tai sodrių emocijų kupinas romanas apie seniai saugomas paslaptis ir jų
paliekamus randus. Tasmina Perry meistriškai audžia trapų meilės ir išdavystės voratinklį.
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210. Pratchett, Terry (1948–2015) (Prečetas,
Teris). Gera lemiantys ženklai : puikios ir teisingos
Agnes Nater pranašystės, raganos Agnes Nater : [romanas] / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Bonus animus, 2016.
Ši išmintinga ir linksma knyga „Gera lemiantys ženklai“ atskleidė naują puikių rašytojų Terry
Pratchetto ir Neilo Gaimano kūrybos pusę – ji yra
tamsesnė, gilesnė, joje piktinamasi tuo, ką žmonės gali padaryti žmonėms, ir didžiuojamasi tuo,
kaip žmonės gali pagelbėti vienas kitam. Iš tikrųjų,
knyga juokinga, bet juokavimas nėra tikslas, joje
svarbus išskirtinis pasakojimas ir žmonės.
211. Reid, Thomas Mayne (1818–1883)
(Rydas, Tomas Mainas). Jamaikos maronai : romanas / skaitovė Gerda Lukoševičiūtė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: K.: Tyrai,
1994.
Jamaikos maronai – dar vienas amerikiečių
rašytojo Tomo Main Rido kūrinys, kuriame persipina gėrio ir blogio, meilės ir neapykantos kova,
intriguojantis siužetas ir netikėta atomazga.
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212. Rushdie, Salman (1947–) (Rušdis,
Salmanas). Dveji metai, aštuoni mėnesiai, dvidešimt aštuonios naktys : [romanas] / skaitovas
Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tiražas 24 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Sofoklis, 2015.
Naujausias S. Rushdie romanas yra užburiantis lakios vaizduotės ir nepaprasto autoriaus meistriškumo įrodymas. Jame istorija ir mitai susipina
su filosofine įžvalga, o pasakojimas apie pavojingą
skirtingų pasaulių susidūrimą kaip apie Vakarų ir
Rytų kultūrų priešpriešą kartu yra taurus meilės ir
žmoniškumo paliudijimas.
213. Rushdie, Salman (1947–) (Rušdis,
Salmanas). Florencijos kerėtoja : romanas / skaitovas Darius Tarasevičius. – V.: LAB, 2016. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2010.
„Florencijos kerėtoja“ – istorija apie moterį, bandančią kurti savo likimą vyrų pasaulyje. Ji
suartina du vienas kitam beveik nežinomus miestus – hedonistinę Mogolų sostinę, kurioje tikėjimo, meilės ir sūnų išdavystės klausimus kasdien
sprendžia genialus imperatorius, ir ne mažiau geidulingą šešioliktojo amžiaus Florencijos pasaulį su
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įtakingomis kurtizanėmis, humanistine filosofija ir
nežmoniškais kankinimais. Paaiškėja, kad šie du
tolimi pasauliai keistai panašūs ir abu juos valdo
moterų kerai…
214. Rushdie, Salman (1947–) (Rušdis,
Salmanas). Gėda : romanas / skaitovas Darius
Tarasevičius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (XX a. aukso fondas) (Garsina savanoriai). – Tiražas 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2000.
„Gėda“ – juodų juodžiausia šeimos komedija. Pats autorius ją vadina šiuolaikine pasaka. Tai
knyga apie Pakistaną – ir apie bet kurią šalį, žudančią svajones. Ši įspūdinga, žiauri barokinė fantazija rodo, kaip galima aprašyti mūsų laikų istoriją,
– bet tai įmanoma tik Rushdie talentui. Pakistane
ji uždrausta.
215. Rushdie, Salman (1947–) (Rušdis,
Salmanas). Šėtoniškos eilės : romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2016. – 2
garso diskai MP3 fmt. – (XX amžiaus aukso fondas). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2002.
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„Šėtoniškos eilės“ – išmintinga knyga apie
gėrį ir blogį. Religinių simbolių ir metaforų gausus
romanas turi ne tik moralinę, bet ir politinę prasmę.
Knygos autorių skaudina Indiją niokojantys religiniai konfliktai, priešprieša tarp Rytų ir Vakarų kultūrų, ribota individo laisvė būti savimi. Bene garsiausias Salmano Rushdie romanas „Šėtoniškos
eilės“ atskleidžia išskirtinį rašytojo talentą, skatina
pamąstyti apie XX a. kultūrų santykius ir politinius
įvykius.
216. Sacerdoti, Daniela. Saugok mane : [romanas] / skaitovė Ramunė Imbrasienė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema,
2015.
„Saugok mane“ – talentingai parašytas ir nepaprastai intriguojantis romanas. Tai meilės, praradimo ir susitaikymo su savo lemtimi istorija. Tai
skaudus ir romantiškas pasakojimas, kartais persismelkiantis liūdesiu, bet kupinas žavesio, besąlygiškos meilės ir galiausiai išlaisvinančios vilties.
Čia yra visko, ko reikia įstabiam kūriniui: meilės,
liūdesio, skausmo, savito humoro ir, žinoma, laiminga pabaiga.
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217. Tessaro, Kathleen (1965–). Kvepalų kolekcininkė : [romanas] / skaitovė Tatjana Iljasevičiūtė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis,
2015.
Laiškas, pranešantis apie gautą palikimą, apverčia Greisės Monro gyvenimą aukštyn kojom.
Kas yra toji geradarė Eva d‘Orsi? Nepažįstamos
moters palikimo priimti negalinti moteris vyksta į
Paryžių. Greisė tikisi, kad kelionė suteiks progą atsiriboti nuo neištikimybe įtariamo vyro, tačiau net
nenumano, kad keliai ją nuves į paslaptingą kvepalų pasaulį…
218. Thomas, Rosie (1947–). Irisė ir Rubė : romanas / skaitovė Aušrinė Jurgelionytė. – V.: LAB,
2016. – 2 garso diskai MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos
lankos, 2015.
„Irisė ir Rubė“ – nepamirštama istorija apie
motinas, dukras ir atstumą, skiriantį tris vienos šeimos kartas.
219. Thomas, Rosie (1947–). Kašmyro šalis : [romanas] / skaitovė Eglė Čekuolytė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savano118

riai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos,
2014.
Jaunavedžiai Nerisė ir Evanas Votkinsai
1939–aisiais iš Velso garlaiviu išplaukia į Indiją.
Netrukus vyras pašaukiamas tarnauti į misiją Lehe,
aukštai Ladakho kalnuose. Čia septynis metų mėnesius keliai neišvažiuojami ir beveik niekas nežino
apie elektrą. Nerisės sveikatai suprastėjus Evanas
ją išsiunčia į egzotiškąjį, spalvingąjį, romantiškąjį
Šrynagarą. Čia, pačioje Kašmyro širdyje, Nerisė
atranda visiškai naują pasaulį, kupiną šokių, flirto,
aistros ir apkalbų. Kai jaunoji moteris vėl susitinka
su savo vyru, – ji jau visiškai kitas žmogus.
220. Welsh, Irvine (1958–). Traukinių žymėjimas : romanas / skaitovas Mindaugas Rutkauskas.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsiausios XX a. pabaigos knygos) (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto
alba, 1998.
Pirmasis Irvino Welsho romanas, pasirodęs
1993 m., sukūrė autoriui šokiruojančio ir vieno talentingiausių mūsų laikų romanistų reputaciją. Tai
mozaika iš kelių, į heroiną įjunkusių ar kitaip į savidestrukciją linkusių darbininkų klasei atstovaujančių jaunų škotų pasakojimų apie save. Pagrindinio
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knygos antiherojaus Marko Rentono gyvenimas
yra futbolo, sekso, narkotikų ir netikrų draugų
mišinys.
221. Wilson, Colin (1931–2013). Filosofinis
akmuo : mokslinės fantastikos romanas / skaitovė
Gabija Jakimavičiūtė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Pasaulinės fantastikos aukso
fondas) (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Eridanas, 2006.
Du anglų mokslininkai atranda būdą, kaip neribotai išplėsti žmogaus smegenų galią, įvaldyti telepatiją, net prasiskverbti į priešistorinės žmonijos
sąmonę, ištyrinėti majų, actekų, toltekų ir dar senesnių tautų civilizacijas; galų gale atskleisti tokias
Visatos gyvybės paslaptis, kokių jokiais kitais tyrimais nebūtų įmanoma atskleisti…
222. Wood, Naomi (1983–). Hemingvėjaus
žmonos : romanas / skaitovė Gerda Lukoševičiūtė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Sofoklis, 2014.
Ši knyga pasakoja aistros istoriją – kaip mylėjo ir kaip buvo mylimas vienas garsiausių pasaulio rašytojų Ernestas Hemingvėjus. Hedlė, Faifė,
120

Marta ir Merė – keturios savitos ir ryškios moterys,
keturios Hemingvėjaus žmonos, tikėjo, kad jų meilė bus amžina. Ir visos keturios klydo.
Australų literatūra
223. Kent, Hannah (1985–). Paskutinės apeigos : [romanas] / skaitovė Šarūnė Andriuškevičiūtė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tiražas 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos,
2016.
Viename 1829–ųjų Islandijos šiaurės slėnyje religinga šeima įpareigojama priimti nuteistąją
Agnes Magnusdotir ir padėti jai pasiruošti mirties
bausmei. Tačiau žudikę užjausti sunku. Namuose
įsivyrauja verianti tyla. Agnes prakalbina dvasininkas Totis. Moteris pamažu atskleidžia savo ilgesio,
meilės ir išdavysčių kupiną istoriją…
224. McCullough, Colleen (1937–2015)
(Makalou, Kolina). Morgano kelias : romanas / skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB,
2016. – 2 garso diskai MP3 fmt. – (Garsiausios XX
a. pabaigos knygos). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Tyto alba, 2004.
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„Morgano kelias“ – pasakojimas apie tai, kaip
anglas Ričardas Morganas,smuklininkas ir ginklakalys, tampa vienu pirmųjų katorgininkų, pasiųstų
į naują koloniją – Australiją. Tai buvo vienas didžiausių eksperimentų su žmonėmis: apgyvendinti nepažįstamame žemyne Anglijos nusikaltėlius.
Ričardas Morganas, dvylika mėnesių kalėjęs audringose jūrose, pradeda sukrečiamą mėginimą išgyventi priešiškoje naujoje žemėje, kur, nugalėjęs
visas klūtis, atras naują meilę ir naują gyvenimą.
225. Moriarty, Liane (1966–). Nekaltas melas : [romanas] / skaitovė Daiva Sadeckienė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2015.
„Nekaltas melas“ – įtraukiantis, nebanalus ir
susimąstyti priverčiantis pasakojimas apie santykius šeimoje, vyro ir moters, motinų ir vaikų ryšį,
antrąsias santuokas, savigarbą. Romane aprašomos ir superšauniosios mamytės – jų rungtyniavimas, paskalos, vaidai bei pavojingas nekaltas
melas, kuriuo jos stropiai dangstosi tarytum madingais saulės akiniais.
226. Robotham, Michael (1960–) (Robotamas,
Maiklas). Naktinis keltas : romanas : [Džo O‘Loflino
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byla Nr. 3] / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 30 egz. –
Įgarsinta iš: V: Tyto alba, 2015.
Michael Robotham (Maiklas Robotamas, g.
1960 m.) – Australijoje gyvenantis detektyvų autorius, rašantis psichologinius trilerius apie psichoterapeutą Džo O’Lofliną. „Naktinis keltas” – trečioji
byla (pirmoji – „Įtariamasis”, antroji – „Amnezija”).
Intelektualusis psichoterapeutas Džo O’Loflinas
čia tik sušmėžuoja, kur kas daugiau dėmesio tenka detektyvui inspektoriui Ruizui. O pagrindinis
vaidmuo šįkart skiriamas Ališai Barbai, indų kilmės
Ruizo porininkei, kurią skaitytojai jau buvo sutikę
„Amnezijoje”.
Austrų literatūra
227. Kubelka, Susanna (1942–) (Kubelka,
Zuzana). Sudie, Viena – bonjour, Paryžiau! : [romanas] / skaitovė Aistė Vileikytė. – V.: LAB, 2016.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
– Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2014.
Viena. Paryžius. Tai miestai, kur ore sklando džiugesys ir meilė. Jauna atkakli studentė Kitė
Valentin paklūsta širdžiai ir stačia galva neria į didį123

jį gyvenimo nuotykį. Palikusi jaukų butuką Vienos
senamiestyje, ji išvyksta į Paryžių pas svajonių
vyrą.
228. Poznanski, Ursula (1968–) (Poznanski,
Uršulė). Penki : trileris / skaitovė Jūratė Doveikienė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tiražas 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
Zalcburgo policijos biure rytas prasideda
įprastai: tyrėjų monitoriai nusagstyti lipdukais su
skubiomis užduotimis, viršininkas siautėja, o rytinį
kavos gėrimą nutraukia pranešimas apie naują nusikaltimą: karvių ganykloje rasta negyva moteris…
Baskų literatūra
229. Atxaga, Bernardo (1951–). Obaba
koak : [romanas] / skaitovas Albertas Aužbikavi
čius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Kitos knygos, 2015.
Tai žymiausia pasaulyje baskų autoriaus knyga, kurioje susipynė literatūros istorija, humoras,
egzotiškos kelionės ir jausmingi vaikystės prisiminimai… Tai kelionė perkurtu pasaulio kraštovaizdžiu fantazijų takais – nuo Bavarijos iki Bagdado
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– pakeliui susiduriant su vietine Amazonės aukštupio gentimi, alpinistais iš Šveicarijos, net sudalyvaujant fanatiškoje žmogžudystėje Kinijoje.
Danų literatūra
230. Adler–Olsen, Jussi (1950–) (Adleris–
Olsenas, Jusi). Moteris narve : romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2016. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Knygų
ciklo „Department Q“ 1–oji knyga. – Įgarsinta iš:
K.: Obuolys, 2013.
Iš pradžių ji drasko sienas, kol susikruvina
pirštus. Aklina tamsa, nė vieno daikto. Iš kambario nėra vilties pasprukti. Nėra pagal ką skaičiuoti
laiką, dienas, savaites, metus. Bet ji prisiekia sau
neišprotėti. Ji nesuteiks pagrobėjams pasitenkinimo anksčiau, nei ją užklups mirtis. Kolegoms iš
žmogžudysčių skyriaus įsipykęs Kopenhagos detektyvas Karlas Mjorkas perkeliamas į naujai sukurtą „Q skyrių“ neišspręstoms byloms tirti. Pirma
į rankas patekusi beviltiška byla – politikės Meretės
Lingard, kuri dingo prieš penkerius metus. Visi
sako, kad moteris seniai mirusi. Visi tvirtina, kad
tai tik laiko gaišimas. Bet Karlui neatrodo, kad jie
teisūs…
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Indų literatūra
231. Murari, Timeri Nrupendra (1941–). Tadž
Mahalis : romanas / skaitovė Aistė Vileikytė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
„Tadž Mahalis“ – tai nepaprastai gražiai parašyta knyga. Jaudinantis, giliai įsimenantis, meilę
šlovinantis pasakojimas.
Ispanų literatūra
232. Miralles, Francesc (1968–) (Miraljesas,
Franseskas). Maži dalykai dideli : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Tyto alba, 2016.
„Maži dalykai dideli” – romanas, kupinas meilės, ilgesio, drąsos išlįsti iš vienatvės kiauto, pasivaikščiojimų po užburiančią Barseloną ir neabejotinai teisingos kačių filosofijos. Tai lengva, o
drauge protinga knyga tiems, kurie nori be didelių pastangų atsakyti sau į svarbiausius gyvenimo
klausimus.
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Italų literatūra
233. Baricco, Alessandro (1958–) (Bariko,
Alesandras). City : romanas / skaitovas Albertas
Aužbikavičius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Dvidešimto amžiaus aukso fondas)
(Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2002.
Šiuolaikinio italų rašytojo A. Baricco (g. 1958)
romano istorijos – kvartalai, o personažai – gatvės. Visa kita – bėgantis laikas, klajonių ilgesys ir
noras viską stebėti.
234. Baricco, Alessandro (1958–) (Bariko,
Alesandras). Jaunoji Nuotaka : romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2016. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 24 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Tyto alba, 2016.
„Jaunoji Nuotaka“ – lėtas, keistas, melancholiškas ir poetiškas romanas, alsuojantis bundančia
erotika ir drauge nekaltumu, paslapties laukimu.
Romanas apie paslaptis ir žinojimą, kurį slepia tie,
kurie apie tai nieko nenutuokia.
235. Caboni, Cristina. Kvepalų keliu : [romanas] / skaitovė Brigyda Ona Budrikienė. – V.: LAB,
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2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2015.
Tai miela ir jauki knygą apie jauną merginą,
kuri turi neeilinį ir išskirtinį talentą kurti kveplus,
juos pajusti ir labai tiksliai pritaikyti kiekvienam
žmogui.
236. Cilento, Antonella (1970–). Lizarija, arba
Moteriško malonumo paslaptys : romanas / skaitovė Aistė Vileikytė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tiražas 26 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2015.
Septynioliktojo amžiaus istorinis Neapolis.
Romano centre – jauna vienturtė ispanų karininko dukra Lizarija, dėl nevykusios operacijos tapusi
nebyle: chirurgas norėjo išpjauti guzą, atsiradusį
neva dėl to, kad mergaitė per daug plepėjo, dainavo ir reiškė savo mintis, o tai moterims anuomet
buvo draudžiama.
237. Corti, Eugenio (1921–2014) (Kortis,
Eudženijus). Raudonasis žirgas : romanas. – V.:
LAB, 2010–2016. – 3 t.
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T. 3 : (Gyvybės medis) / skaitovas Mantautas
Bružas. – 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Mintis, 1999.
Žinomo italų rašytojo Eugenio Korti romano
„Raudonasis žirgas“ trečiajame tome „Gyvybės
medis“ įdomiai aprašomas sudėtingas Italijos gyvenimas pokario metais.
238. Ferrero, Bruno (1946–). Gyvenimas –
tai visa, ką turime : trumpi pasakojimai sielai / skaitovė Laima Ašakaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Katalikų pasaulis, 2004. –
Trumpi pasakojimai sielai – knygelė, kurioje
skaitytojas ras pasakojimus apie meilę, draugystę, ištikimybę, tikėjimą… Apie tai, kad kiekviena
gyvenimo akimirka – baltas popieriaus lapas, kurį
žmogui skirta prirašyti. Ir net jei kažkam atrodom
panašūs į akmens luitą, žinokit, mumyse tūno liūtas. Leisti jam pasirodyti dienos šviesoje galime tik
mes patys. Juk gyvenimas – ne tarpelis tarp dviejų
datų. Gyvenimas – tai visa, ką tu turime…
239. Ferrero, Bruno (1946–). Rožės dvelksmas : trumpi pasakojimai sielai / skaitovė Laima
Ašakaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
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fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Katalikų pasaulis, 1998.
Italų rašytojas Bruno Ferrero knygoje „Rožės
dvelksmas“ pateikia trumpus pasakojimus, tačiau
nepaprastai gyvus, jaudinančius, priverčiančius
stabtelėti ir susimąstyti. Knyga sudomins ir paskatins dvasiniams ieškojimams bet kokio amžiaus
skaitytoją, ištroškusį dvasios dvelksmo ir šilumos,
nes, anot autoriaus, „tik žmogiška šiluma gali mus
išgelbėti nuo didžiųjų šios epochos šalčių“.
Japonų literatūra
240. Iwasaki, Mineko (1949–). Geišos gyvenimas : [romanas] / Mineko Iwasaki su Rande
Brown ; skaitovė Gerda Lukoševičiūtė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2010.
Nuo penkerių metų ji buvo mokoma tapti geiša, gyventi Kioto Gion Kobaus rajone kartu
su kitomis tradicinės japonų kultūros atstovėmis ir
puoselėti senuosius japonų linksminimosi papročius. Talentinga moteris tapo tarptautiniu japonų
kultūros simboliu… „Geišos gyvenimas“ yra jos
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istorija, kartais kelianti liūdesį, kartais verčianti žavėtis, bet visada tikra.
241. Murakami, Haruki (1949–) (Murakamis,
Harukis). Bespalvis Cukuru Tadzakis ir jo klajonių
metai : romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Šiuolaikinė proza). – Tiražas 26 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Baltos lankos, 2014.
Cukuru Tadzakiui – trisdešimt šešeri. Mokyklos
laikais jis ir dar keturi jaunuoliai buvo susibūrę į
harmoningą, jaukią draugiją. Tačiau kad galėtų
studijuoti geležinkelio stočių architektūrą, Cukuru
išvyksta į Tokiją. Vieną vasaros dieną nepaaiškinę priežasčių keturi mokyklos laikų draugai staiga
nutraukia su juo ryšius, ir Cukuru, patyręs šoką, iki
pat kitų metų klaidžioja savižudybės paribiuose…
242. Murakami, Haruki (1949–) (Murakamis,
Harukis). Vyrai be moterų : apsakymai / skaitovas
Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2015.
Turinys: Drive my Car ; „Yesterday“ ; Nepriklau
somas organas ; Šecherezada ; Kino ; Vyrai be
moterų
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Naujas Haruki Murakami apsakymų rinkinys
po devynerių metų. Pasakojimai dar gilesni, dar
aštresni, pranokstantys pranašystes. Šią knygą
sudaro šešios tarpusavy susipynusios istorijos.
Kanadiečių literatūra
243. MacLeod, Alistair (1936–2014). Menka
bėda, jeigu… : romanas / skaitovė Birutė Belada
Tauterytė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidyk
la, 2015.
Aleksandras Makdonaldas lanko brolį Kelumą,
ir vyniojasi poros šimtmečių šeimos saga. Giminės
klano nariai gerbia didįjį prosenį Calum Ruadhą,
1779 m. atplaukusį iš Škotijos; jie kalbasi apie
protėvius senąja geilų kalba, dainuoja jų dainas.
Ištikimybę giminės kraujui, senųjų pasakojimų
trauką tebejaučia ir jauniausi palikuonys…
244. Mistry, Rohinton (1952–) (Mistris,
Rohintonas). Trapi pusiausvyra : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2016. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Tyto alba, 2015.
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Rohinton Mistry (g.1952 m.) – indų kilmės rašytojas, šiuo metu gyvenantis Kanadoje. Jis – trijų romanų, nominuotų Bookerio premijai, autorius.
Garsiausia jo knyga – „Trapi pusiausvyra“, kurioje gimtoji autoriaus Indija iškyla visa savo didybe.
Viso pasaulio skaitytojai mini ją tarp dešimties geriausių kada nors parašytų knygų apie Indiją.
245. Šileika, Antanas (1953–). Pirkiniai išsimokėtinai : romanas / skaitovas Juozas Šalkauskas. –
V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Versus aureus, 2014.
Knygą „Pirkiniai išsimokėtinai“ sudaro trylika
tarpusavy susijusių apsakymų, kuriuose santūriu humoru ir švelnia ironija vaizduojamas lietuvių
emigrantų šeimos gyvenimas Kanadoje.
Latvių literatūra
246. Zālīte, Māra (1952–) (Zalytė, Mara). Penki
pirštai : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 26
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.
„Penki pirštai“ – autobiografinis romanas.
Jame pasakojama apie penkiametės Lauros kelio133

nę iš Sibiro į Latviją. Aprašomi pirmieji įspūdžiai
nepažįstamoje, bet išsvajotoje Tėvynėje, gyvenimas sovietinėje tikrovėje, jautrūs santykiai su tėvais ir seneliais, piešiamas didžiulis, neaprėpiamas mergaitės fantazijų pasaulis…
Lenkų literatūra
247. Witkiewicz, Magdalena (1976–) (Vitkevič,
Magdalena). Neištikimosios istorija : romanas / skaitovė Eglė Šepetytė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Evos ir Maceko istorija prasidėjo kaip ir daugelio kitų – juodu susipažino, įsimylėjo ir susituokė.
Tiesa, jis nusprendė racionaliai – taip abiem bus
pigiau gyventi, – o ji apsimetė, kad tai jos neįskaudino. Nuoskaudą Evai pavyko užgniaužti ir vestuvių dieną – kai Macekui atsirado svarbesnių reikalų nei pabūti drauge… Ir galiausiai vieną dieną
įvyksta kai kas, kas priverčia Evą atsitokėti. O toliau viskas rutuliojasi natūraliai – moteris pradeda
galvoti apie išdavystę…
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Lietuvių literatūra
248. Aškinytė, Rasa (1973–). Glesum : romanas / skaitovė Monika Baranauskaitė–Grajauskienė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2016.
Glesum (lot. „gintaras“) – genties moteris,
motina, atsiduodanti ir pasiduodanti, pareiginga ir
aistringa, valinga ir žvaigždžių vedina, taip, kaip
aisčiams įprasta. Romano veiksmas vyksta II a.
tuometinėse aisčių žemėse. Selija ir Gondas – šeima. Gondas – įtakingas genties žmogus, pirklys,
Selija – sūnų auginanti Gondo moteris. Idiliškas
gyvenimas sugriūna, kai Gondas, grįžęs iš kelionės, parveža ne tik sidabro gaminių, bet ir kitą moterį – Glesum…
249. Barauskaitė, Ugnė (1975–). O rytoj
vėl reikės gyventi : romanas / skaitovė Monika
Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2016.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2002.
Elektroninių laiškų forma parašytas romanas,
itin šmaikštus, stebina valiūkišku stiliumi.
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250. Barauskaitė, Ugnė (1975–). Vieno
žmogaus bohema : [romanas] / skaitovė Violeta
Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto
alba, 2016.
Radijo laidų vedėja Ugnė Barauskaitė 2002
metais į literatūros pasaulį įsiveržė jaunatvišku,
šmaikščiu romanu „O rytoj vėl reikės gyventi“.
2005 metais pasirodė antrasis romanas „Dešimt“.
O štai trečiosios knygos teko laukti daugiau nei
dešimtmetį. Kodėl taip ilgai? „Nes kartais gyventi
yra svarbiau nei rašyti“, – sako autorė. Kelionės po
Artimuosius Rytus, kitų kultūrų patirtys, vaikystės
įspūdžiai, skaudžios išpažintys ir, žinoma, vyrai.
Poetiškai, lakoniškai ir paprastai. Kas yra bohema? Toks gyvenimo žanras. Laisvė būti kitaip.
251. Bernotienė, Renata (1971–). Tremtinės
Onos istorija : [dokumentinė apysaka] / skaitovė
autorė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras, 2008.
Dokumentinėje apysakoje knygos autorė
Renata Bernotienė pasakoja savo močiutės Onos
Česnutienės, ištremtos 1948 m. gegužės 22 d.,
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gyvenimo istoriją. Tėvynės ilgesys padėjo ištverti
visas negandas ir grįžti į Lietuvą. Šis pasakojimas
– tai tarsi paminklas motinos išgyvenimams, jos
dvasios stiprybei ir pasiaukojimui, kartu įprasminantis visų tremtinių likimą.
252. Budinaitė, Monika (1986–). Knyga ištrintu
skyriumi : romanas / skaitovė Aušrinė Jurgelionytė. –
V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Charibdė, 2014.
„Knyga ištrintu skyriumi“ pasižymi savitu stiliumi, atviru diskursu, veikėjų charakteriai kuriami pasitelkiant gamtos ir miesto aplinkos vaizdus.
Autorė gilinasi šeimos santykių psichologiją, ji
neteisia ir neišteisina, tiesiog stengiasi suprasti.
Romane susipina dvi istorijos: Mato gyvenimas po
žmonos mirties ir žmonos užrašai, atskleidžiantys
slaptus, nedovanotinus nuotykius ir išdavystes…
253. Čekuolis, Algimantas (1931–). Apie jūreivius : jų meilės ir kitos tikros istorijos / skaitovas
Juozas Šalkauskas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2016.
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254. Čepaitė, Zita (1957–). Paveikslas : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
Naujausio Zitos Čepaitės romano „Paveikslas“
veiksmas prasideda atmintiną Sausio 13–osios
naktį. Visų dėmesys sutelktas į tragiškus įvykius
prie televizijos bokšto, o dvi draugės – Vaiva ir
Gema – ligoninėje budi prie sunkiai sergančios
garsios dailininkės, Vaivos motinos, lovos. Abi
merginos įsimylėjusios tą patį vyrą – žurnalistą
Hubertą Grosą, atvykusį iš Londono rašyti straipsnių apie įvykius Lietuvoj…
255. Čergelienė, Rasa (1964–). Madam madam madam : romanas / Sara Poisson; skaitovė
Tatjana Iljasevičiūtė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas
20 egz. – Tikrasis aut. vardas: Rasa Čergelienė. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2014.
Romanas „Madam madam madam“ yra aštuntoji Saros Poisson knyga. Ji skiriama mąsliam
skaitytojui. Rašytoja išnaudoja galimybę įvardyti tai, ką nutylime ar pasakome vien patys sau.
Provokuojantis romanas kviečia pasvarstyti apie
tai, kas lemia skirtingus vyrų ir moterų vaidmenis,
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kaip visuomenėje atsiranda nepagrįstų lūkesčių,
lemiančių žmogaus gyvenimą.
256. De Strozzi, Elena (1936–). Gyvenimas
kaip ilgesys : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. –
V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
30 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2004.
Šis romanas dailus kaip pasaka su laiminga pabaiga. O štai pradžia originali: du išsilavinę ir ypač dori lietuviai – vietinė Salvija ir išeivis
Viltautas – susipažįsta prie televizijos bokšto iškart
po 1991 metų sausio 13–osios įvykių, išvydę, kaip
rusų kareivis nušauna katiną, ir pasišovę palaidoti
niekuo dėtą gyvūnėlį.
257. Dima, Regimantas (1961–). Vilniaus plovas : romanas / skaitovas Rimantas Pranckūnas. –
V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2015.
„Vilniaus plovas“ – tai lietuviškas šnipų romanas, istorinis detektyvas. Neįtikėtinas, bet tikras
žemaičio Jono Prospero Vitkevičiaus gyvenimas
– ne blogesnis už Štirlico ar Džeimso Bondo. Tik
neįtikėtinos istorijos vyksta ne Vokietijoje ar JAV, o
Lietuvoje: prasideda Kražiuose, o baigiasi Kabule ir
Sankt Peterburge… Slaptosios draugijos… Įvykiai
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susipynę į kamuolį, kurį išpainioti padės pasakotojo talentas ir intelektas.
258. Eivaitė, Andrė. Valstybės tarnautojos dienoraštis : romanas / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tiražas 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2016.
„Valstybės tarnautojos dienoraštis“ – įtraukiantis nuotaikingas pasakojimas apie pirmuosius
karjeristės Gabrielės darbo metus. Per juos ji ne
tik sparčiai kyla karjeros laiptais, išradingai apeidama visas kliūtis, bet ir išmoksta ne vieną gyvenimo pamoką.
259. Erlickas, Juozas (1953–). Išeinu iš
krašto : fantasmagorija : devyni ratai / skaitovas
Juozas Šalkauskas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Tyto alba, 2013.
Juozo Erlicko knyga „Išeinu iš krašto“ užbaigia
trijų knygų ciklą. Dviejų ankstesnių („Mano meilė
stikliniais kaliošais“ ir „Ateinu su šaukštu“) temos
– meilė ir Tėvynė, istorija. Šį kartą autorių domina
būties problemos ir žmonių santykiai, tarpusavio
supratimas. Knygoje surinkti poetiniai ir nepoeti140

niai tekstai, ironiški ir lyriški, kartais skaudžiai dramatiški. Čia nestokojama ir kandžios išminties, ir
jautraus žmogiško gerumo.
260. Ever, Lina. Objektyve meilė : [romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 24 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
„Objektyve meilė“ – intriguojanti meilės istorija, stulbinančios žiniasklaidos ir politikos pasaulio
užkulisių detalės, primenančios vykstančias peripetijas Lietuvoje.
261. Ever, Lina. Ruduo Berlyne : [romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 26 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
Po penkerių metų santuokos, vos gyva ištrūkusi iš smurtaujančio vyro Dano gniaužtų, dizainerė Klaudija slapčia sėda į autobusą ir sprunka
į Berlyną. Jame Klaudijos niekas nelaukia, viską
tenka pradėti iš naujo…
262. Granauskas, Romualdas (1939–2014).
Baltas liūdesio balandis : esė, pokalbiai, pokštai / [sudarė Valentinas Sventickas] ; skaitovas
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Juozas Šalkauskas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tiražas 26 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.
Esė apie lietuvių literatūros klasikus ir lietuviško žodžio gyvenimą, rinktiniai pokalbiai su R.
Granausku, jo kalbos pasakytos premijų teikimo
progomis, taip pat humoro jausmu apdovanoto rašytojo literatūriniai pajuokavimai. Taip atsiskleidžia
reikšminga, savita, nepakartojama asmenybė, jos
akimis matytas gyvenimas.
263. Grėbliūnas, Rolandas Juozas. Akmuo
su pėda : istorinis nuotykių romanas / skaitovė
Monika Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Homo
liber, 2013.
„Akmuo su pėda“ – istorinis nuotykių romanas. Paslaptingas prieš keletą šimtmečių rašytas
laiškas, pakliuvęs į istoriko archeologo Gedimino
sūnaus Džiugo rankas, sudrums ramias šeimos
atostogas…
264. Yossman, Sam. Šaltojo karo samdinys : [atsiminimai] / Sam Yossman kartu su Inga
Liutkevičiene ; skaitovas Vytautas Širka. – V.: LAB,
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2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Mažoji leidykla, 2016.
Lietuvoje gimęs, kelis dešimtmečius Londone
gyvenantis žurnalistas ir vertėjas Sam Yossman
(Semas Josmanas) biografinėje knygoje vaizdingai aprašo pokario Vilnių, klajones po buvusią
Sovietų Sąjungą ir neformalias jaunimo grupes. Jis
Sovietų Sąjungos piliečiams, kurie slapčia klausėsi BBC radijolaidų, žinomas pseudonimu Sam
Jones (Sem Džons). Knygos epicentre – Šaltojo
laikai, SSRS ir socialistinių šalių emigrantų kultūrinė ir antisovietinė veikla praėjusio amžiaus 8– 9
dešimtmečių Vakarų Europoje.
265. Jonuškaitė, Birutė (1959–). Maranta : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2016. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 24 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.
Iš tikrų charakterių, istorijų konstruojamas
„Marantos” pasaulis išryškina trijų kartų moterų likimus. B. Jonuškaitė – neprilygstama moterų charakterių meistrė, sugebanti matyti, girdėti ir
persikūnyti, jaučianti kūrinį kaip meninę visumą.
Romano veiksmas rutuliojasi Lietuvos–Lenkijos
pasienyje bei Varšuvoje, Paryžiuje, Jeruzalėje,
Amerikoje.
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266. Juozaitis, Arvydas (1956–). Kraštai ir
žmonės : [grožinė eseistika] / skaitovas Algimantas
Butvilas. – V.: LAB, 2016. – 2 garso diskai MP3
fmt. – Tiražas 18 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
Knygoje „Kraštai ir žmonės“ surinkti ir surikiuoti įvairiu metu rašyti tekstai. Pirmasis datuotas
1991 metais, paskutinieji – 2014–aisiais. Kai kas
jau buvo publikuota Lietuvos laikraščiuose, žurnaluose ar knygose, tačiau nemaža dalis tekstų dienos šviesą išvydo pirmą kartą.
267. Kalinauskaitė, Danutė (1959–). Skersvėjų
namai : novelės / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 30
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2015.
Turinys: Suvyniok ugnį į popierių ; „Ilga kaip
šimtmečiai diena“ ; Nekalčiausia archeologija ;
Žmogus, pilnas skersvėjų ; Dryžuoti ; Post ; Bomžė
; Pakeleivė ; Norėčiau būti Karenina
Šiose novelėse kasdienės situacijos visiškai
netikėtai skyla lyg kiaušinio lukštas, atverdamos
egzistencinį gelmenį. Paprasta buitinė, iki kaulo
įsiėdusi tikrovė staiga tampa magiška, žmogaus
gyvenimas apvirsta aukštyn kojomis. Pasakojimas
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labai intensyvus, pakeri kalbos pojūtis, įspūdinga
frazių melodika, šviesus humoro jausmas.
268. Kanovičius, Grigorijus (1929–). Ožiukas
už porą skatikų; Nusišypsok mums, viešpatie : romanai / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB,
2016. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tiražas 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 1996.
Akmentašio žydo Efraimo Dudako ir jo trijų
sūnų – klajoklio komedianto Ezros, žandarų valdybos vertėjo Šachnos ir Hiršo, nuteisto mirti už pasikėsinimą į generalgubernatoriaus gyvybę – gyvenimo istorija. Tėvo (kuris keliauja su savo dviem
draugais, kurie yra taip pat nusenę ir vieniši) kelionė pas sūnų, kurį gal spės pamatyti gyvą, o gal ir
nebe.
269. Kavaliauskaitė, Akvilė. Du gyvenimai
per vieną vasarą : romanas / skaitovė Monika
Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2016. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 24 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2015.
Romano veiksmas vyksta šiuolaikiniame
Vilniuje ir Maljorkos Palmoje. Savo tėvo mirties
dieną Laura sutinka paslaptingą vyrą, panašų
į Fredį Merkurį. Bipolinio sutrikimo kankinamas
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Fredis Lauros gyvenimą apverčia aukštyn kojomis.
Mergina pabėga į Maljorkos salą, ten susipažįsta
su amerikiečiu Henriu – psichologu, kuris pasiūlo
nemokamą psichoterapiją. Tą vasarą Lauros gyvenimas skyla perpus: į praeitį, nuo kurios pabėgo,
ir į nenuspėjamą ateitį, kurioje viliasi atgauti save.
270. Klimaitė, Gabrielė (1980–). Liūdnas
malonumas : novelės ir esė / skaitovas Albertas
Aužbikavičius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Pirmoji knyga : PK) (Garsina savanoriai). – Tiražas 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Autorės prozos pasakotoja, kaip ir kiti smalsūs jaunuoliai, blaškosi po pasaulį, retkarčiais užsukdama ir į namus. Tad kūrybos šaltiniai įvairūs
– miestas (nebūtinai Lietuvos), žmogus ir jo kūnas
(nebūtinai savas), sielos virpesiai ir tarptautinio
masto įvykiai.
271. Malūkas, Edmundas (1945–). Kraujo
skonis : romanas / skaitovas Albertas Aužbika
vičius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: Panevėžys: Magilė, 2002.
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Gyvenimo nuotykius, aštrius pojūčius mėgstantis Audrius, būsimasis Lietuvos mafijos bosas,
dažnai patenka į pavojingas situacijas, bet jį vis išgelbėja ištikimas šuo Dikas.
272. Martinaitis, Marcelijus (1936–2013).
Kaip katinai uodega peles gaudo : [eseistika, eilėraščiai] / skaitovas Vytautas Širka. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3. – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
Tai subtilus, žaismingas, filosofinės išminties
kupinas pasakojimas apie gyvenime sutiktus katinus: pilkus, rainus, juodus, pūkuotus, išdavikus,
apsimetėlius, guodėjus, ištikimus draugus bei tikrus niekšus…, kuriems Marcelijus Martinaitis ištikimai tarnavo. Pasakodamas apie katinus, poetas
iš tikrųjų pasakoja apie mus: išdidžius ir tarnaujančius, meilikaujančius ir parsiduodančius… Į
pasakojimą įterpiami dar niekur neskelbti Poeto
eilėraščiai.
273. Mataitytė, Rūta (1972–). Jos vardas
Magija : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2016.

147

„Jos vardas Magija“ – ketvirtasis Rūtos
Mataitytės romanas. Tai istorija apiešeimą, net jei
ta šeima visai mažytė. Knyga patraukia tuo, kuo
žavi ir visa autorės kūryba, – nesumeluotu žmogiškumu. Romano veikėjai – abejojantys, klystantys,
„nenušlifuoti“ ir parodomi su visais savo trūkumais.
Tačiau, nors ir klupdami, jie renkasi patirti, jausti ir
gyventi.
274. Mekas, Adolfas. Knyga apie karalius ir
žmones : novelės / Adolfas Mekas, Jonas Mekas ;
skaitovas Vytautas Širka. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Humanitas, 1994.
„Knyga apie karalius ir žmones“ ir prieš daugiau nei pusę amžiaus, ir dabar stebina drąsa savitai interpretuoti folklorinės pasakos tradiciją, atsiveriant Vakarų literatūroje jau kelis šimtus metų
gyvuojančio literatūrinės pasakos žanro patirtims.
Brolių Mekų pasakos iš tuometinių ir dabartinių lietuvių literatūrinių pasakų labiausiai išsiskiria netikėta veikėjų charakterių traktuote ir minimalistine
forma, todėl yra skirtos ne tik vaikams, o visai plačiajai visuomenei.
275. Nasvytytė, Undinė (1926–2016). Apie
sceną, radiją ir meilę : [autobiografinis pasako148

jimas] / [užrašė Loreta Paškevičienė] ; skaitovė
Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2015.
Aktorės, ilgametės Lietuvos radijo diktorės, Lietuvos kariuomenės pulkininko Kazimiero
Nasvyčio dukters Undinės Nasvytytės prisiminimų
knyga nuo pat pirmų eilučių įtraukia į spalvingų įvykių sūkurį. Sovietinė realybė ir jokiais režimo pančiais nepažabota jaunystė. Darbas radijuje ir pažintys su išskirtinėmis asmenybėmis. Literatūriniai
vakarai su pripažintais ir sovietinio režimo engtais
poetais. Lemtingi permainų metai ir kurioziški nuotykiai Amerikoje.
276. Palčinskaitė, Violeta (1943–). Atminties
babilonai, arba Aš vejuos vasarą : [atsiminimai] / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 30 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2015.
Šioje suaugusiųjų knygoje – stulbinama, autoironiška akistata su praeitimi, neeilinio likimo peripetijos, kūrybos ir meilės keliai ir klystkeliai, prisiminimų blyksniai apie Lietuvos kultūros grandus
Juozą Miltinį, Donatą Banionį, Juditą Vaičiūnaitę ir
kitus.
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277. Papievis, Valdas (1962–). Odilė, arba
Oro uostų vienatvė : romanas / skaitovė Violeta
Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tiražas 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2015.
Tarp Paryžiaus ir Vilniaus gyvenančio prozininko Valdo Papievio naujas romanas – istorija
apie nepriklausomo žmogaus metafizinę vienatvę
Paryžiuje ir aristokratiškos sielos prancūzės kasdienybę. Tai pasakojimas apie elegantišką atsisveikinimą su valdomis, daiktais, prisiminimais, galiausiai su žmonėmis.
278. Parulskis, Sigitas (1965–). Nutylėtų lelijų
miestas : romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
„Nutylėtų lelijų miestas“ – netikėtas Sigito
Parulskio romanas, kurį autorius vadina juokingiausia ir liūdniausia savo knyga, tragikomedija.
Joje netrūksta fantazijos ir tikrų biografijos faktų,
išgalvotų ir tikrai egzistavusių žmonių, čia ir lengvabūdiškas, bravūriškas meilės trikampis, ir skausmingų sūnaus ir tėvo santykių istorija, brandos,
emocinės biografijos, geidžiamo ir nepasiekiamo
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tikėjimo nuolaužos bei motyvai iš ankstesnių autoriaus gyvenimų ir knygų.
279. Ruseckaitė, Aldona (1950–). Žemaitės
paslaptis : biografinis romanas / skaitovė Jūratė
Karazijaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2015.
Romane pateikiami lietuvių literatūros klasikės
Julijos Beniuševičiūtės–Žymantienės–Žemaitės
(1845–1921) biografiniai fragmentai, paremti dokumentine medžiaga. Iš gausių archyvinių faktų autorė pasirinko Žemaitės vėlyvos meilės liniją, pasiremdama jos laiškais, sukūrė dramatišką,
skausmingą, bet ir šviesią, labai patrauklią istoriją.
280. Skaitinių valandėlė : eilėraščiai, pasakojimas apie liaudiškas vasario mėnesio šventes,
sakmės, anekdotai / parengė, skaitovė Janina
Vileikienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tiražas 22 egz.
281. Skaitinių valandėlė : eilėraščiai, pasakojimas apie liaudiškas vasaros šventes, sakmės,
mįslės, anekdotai / parengė, skaitovė Janina
Vileikienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tiražas 22 egz.
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282. Skaitinių valandėlė : įvairių šalių pasakos / skaitovas Zenonas Klimaitis. – V.: LAB, 2016.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 22 egz.
283. Šeinius, Ignas (1889–1959). Raudonasis
tvanas : memuarinė proza / skaitovas Egidijus
Juodis. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Vaga, 1990.
Igno Šeiniaus – rašytojo, diplomato, memuarinėje–publicistinėje knygoje „Raudonasis tvanas“
per autentiškų įspūdžių prizmę įtaigiai ir taikliai atskleidžiama istorinių 1939–1940 m. įvykių raida.
284. Tilvytis, Teofilis (1904–1969). Kelionė
aplink stalą : [romanas] / skaitovas Egidijus Juodis.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tiražas 19 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Sakalas, 1936.
Romanui būdinga karikatūrinio, parodijinio,
feljetoninio pasakojimo maniera.
285. Treinys, Pranas (1928–). Duogo užrašai : teatrinis romanas / skaitovas Juozas Šalkauskas.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Žuvėdra, 2016.
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Naujajame romane „Duogo užrašai: teatrinis
romanas“ gvildenamos šiuolaikinio teatro gyvenimo problemos, kuriami ryškūs aktorių personažai,
dramatiškose situacijose atsiskleidžia įtempti režisierių bei aktorių konfliktai. Pagrindinė herojų aistra – meilė: dramatiška, lyriška, kartais ironiška, o
kartais net tragikomiška…
286. Umbrasaitė, Erika (1970–). Moteris katė
ir jaunas mėnulis : [dienoraštis] / skaitovė Violeta
Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš: Vienos
krūties istorija; Moteris katė ir jaunas mėnulis, išleistos: V.: Alma littera, 2015.
Kaip šmaikščiai įvardija pati Erika Umbrasaitė,
„net ir nukritus reikia atsikelti, pasitaisyti karūną ir
toliau išdidžiai žygiuoti per gyvenimą“. Ši atvirai,
su juodu humoru ir saviironija papasakota istorija
apie naują gyvenimą Prancūzijoje, netikėtai užklupusią meilę, artimo žmogaus mirtį – tai tiesiog odė
gyvenimui. Juk su krūtimi ar be krūties, esi 40–ies
ar 50–ies metų, jeigu pasitiki savimi ir myli save,
gyvenimas tave taip pat mylės…
287. Urbonaitė, Agnė. Prisirpusios senmergės išpažintis : Zosės Ilganosės memuarai : [romanas] / skaitovė Monika Baranauskaitė–Grajauskienė.
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– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
Knyga apie Zosę Ilganosę „Prisirpusios senmergės išpažintis“ – tai sveiko humoro, nežabotų
nuotykių, linksmos moteriškos filosofijos ir netikėčiausių meilės istorijų kupinas romanas, vedantis
per senmergės klystkelius į didžiausią jos svajonę
– vestuves.
288. Vaiseta, Tomas (1984–). Paukščių miegas : proza / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Pirmoji
knyga : PK). – Tiražas 26 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
Apsakymai, kuriuos pavadinti istoriniais būtų
teisinga, bet – per siaura. Apsakymai, kuriuos pavadinti psichologiniais irgi būtų teisinga, bet irgi –
per siaura. Tai ir kuria unikalų Tomo Vaisetos prozos stilių, kuriame susikerta intymiausi žmogaus
išgyvenimai, slapčiausi kompleksai, tragiškiausios
patirtys, fantasmagoriškiausios vizijos ir istoriniai
įvykiai, kiekvienam pažįstami ir atpažįstami – iš
knygų, iš tėvų ir senelių pasakojimų, iš asmeninės
patirties. Taip žmoguje atsispindi epochinės istorijos slinktys.
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289. Viliūnienė, Gina. Magdalė, smuklės
merga : romanas apie XVI a. Vilnių / skaitovė
Nijolė Lipeikaitė. – V: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2016.
Romano siužetas kupinas intrigų ir netikėtų
vingių. Viduramžių Vilniaus gyventojai pagalbon
pasitelkia maldas ir burtus, nuojautas ir stebuklingus vaistus. Greta sąmokslų ir pinklių, čia rasite
pasakojimų apie miestiečių buitį, kasdienybę ir
šventes, amatus ir papročius. Vilniaus istorija prabils eilinių XVI amžiaus miestiečių lūpomis.
Neregių kūryba
290. Dumbliauskienė, Vilija. Akimirkų vitražai : miniatiūrų ir eilėraščių rinkinys / skaitovė
Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tiražas 30 egz.
291. Kazlauskienė, Karolina (1947–). Ilgesio
šešėliai : [eilėraščiai] / skaitovė Regina Jokubauskaitė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
18 egz. – Įgarsinta iš: Šiauliai, 2015.
292. Kudžmaitė, Albina (1952–). Braškių
uogų skonis : [romanas] / Vėjų Motina ; skaitovė
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Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tiražas 14 egz. – Vėjų Motinos romano
„Ko skauda sielą“ tęsinys. – Įgarsinta iš: Klaipėda:
UAB „Baltic Printing House“, 2016.
Romane toliau pasakojama Jomantės gyvenimo istorija: po sunkiausių išbandymų pagaliau aplanko meilė ir laimė, po akių operacijos Šveicarijoje
atgauna regėjimą, išteka už Haroldo…
Nigerijos tautų
literatūra
293. Adichie, Chimamanda Ngozi (1977–)
(Adiči, Chimamanda Ngozi). Kinrožės žiedas : romanas / skaitovė Brigyda Ona Budrikienė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tiražas 19 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2005.
Istorija, papasakota penkiolikmetės paauglės,
vyksta Afrikoje, Nigerijoje. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad ji viskuo aprūpinta: gyvena turtingoje šeimoje, turi mylinčius tėvus, brolį, jai nieko netrūksta.
Bet pasirodo, šeimoje vaikai gyvena pagal griežtą
dienotvarkę, jiems ne tik, kad neleidžiama klausytis muzikos ar žiūrėti televizoriaus, jie neturi teisės
reikšti savo nuomonės ir norų, nes šeimos galva
156

– religinio fanatizmo apsėstas tėvas – turi savo suvokimą apie gyvenimą ir drausmę.
Norvegų literatūra
294. Fossum, Karin (1954–). Bijantis vilko : [detektyvinis romanas] / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš: V.: Metodika,
2012.
Vieną dieną inspektorius Sejeris susiduria
su bene baisiausiu nusikaltimu miestelyje – atokioje miško trobelėje nužudoma vieniša moteris.
Vienintelis liudininkas – dvylikametis berniukas,
žaidęs miške. Ir kone tuo pat metu iš psichiatrijos
ligoninės pabėga Erkis. Ar šie įvykiai susiję? Gerai
supinta intriga įsuka į veiksmo sūkurį ir viena po
kitos ima aiškėti detalės, kas iš tiesų nusikaltėlis
– beprotis maniakas, pavojingas žudikas ar tik nelaimingai susiklosčiusių aplinkybių auka?
295. Kroneberg, Benedicte Meyer (1972–).
Niekas negirdės, kaip tylu : romanas / skaitovė
Indrė Anužytė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Indigo) (Garsina savanoriai). – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Svajonių knygos, 2011.
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Norvegų rašytoja, baigusi skandinavų literatūros studijas ir dirbanti mokytoja. Šiuo metu ji
gyvena Hisoy saloje ir tas labai atsispindi jos romane. Ji tiesiog įspūdingai vaizduoja atšiaurią ir
nedraugišką aplinką. Visur plyti bekraščiai negyvenami plotai, nepraeinami miškai, stačios uolos ir
didžiulės putotos bangos daužančios jas… Autorė
labai gražiai ir vaizdingai aprašo gamtą, apimančius jausmus ir vienos šeimos paveikslą.
296. Nesbø, Jo (1960–) (Nesbio, Ju). Šarvuota
širdis : [romanas] / skaitovas Audrius Matonis. – V.:
LAB, 2016. – 2 garso diskai MP3 fmt. – (Kriminalinis
romanas) (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2014.
Osle vėl neramu. Vėl siautėja paslaptingas
žudikas. Pirmosios jo aukos – dvi jaunos moterys.
Nusikaltimo vietose – jokių įkalčių. Policija aklagatvyje, o žiniasklaida šurmuliuoja vis garsiau.
Vienintelis galintis padėti žmogus – Haris Hūlė –
pradingo ir nenori būti surastas…
297. Nesbø, Jo (1960–) (Nesbio, Ju). Šikšno
sparnis : [romanas] / skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Kriminalinis romanas). – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Baltos lankos, 2015.
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Haris Hūlė Norvegijos policijos išsiunčiamas į
Australiją stebėti, kaip vyksta nužudymo bylos tyrimas. Auka – dvidešimt trejų metų norvegė televizijos įžymybė. Nors Hūlei griežtai nurodyta nesikišti į kolegų darbą, jis ne iš tų, kurie stebi veiksmą
iš paskutinių eilių. Ieškodamas bent menkiausios
užuominos Haris susibičiuliauja su vienu bylai vadovaujančiu detektyvu.
298. Nesbø, Jo (1960–) (Nesbio, Ju). Tarako
nai : [romanas] / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Kriminalinis
romanas). – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos
lankos, 2015.
Norvegijos ambasadorius Tailande randamas
negyvas Bankoko viešnamy. Inspektorius Haris
Hūlė išsiunčiamas iš Oslo pasirūpinti, kad skandalingo fakto aplinkybės neiškiltų aikštėn. Tačiau
atvykęs į įvykio vietą jis pamato, kad tai – anaiptol
ne atsitiktinė, įprasta žmogžudystė. Jos priežastys
glūdi gerokai giliau, nei regi akis, ir veda kur kas
toliau, nei apsilaupiusios viešnamio sienos.
Olandų literatūra
299. Al Galidi (1971–). Autistas ir pašto balandis : romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius. –
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V: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Kitoks
romanas) (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Gelmės, 2015.
Romane „Autistas ir pašto balandis“ pasakojama savitai pasaulį reginčio pagrindinio veikėjo –
autisto Gerto – gyvenimo istorija. Auginamas vienišos motinos, genijaus talentais ir keistenybėmis
išsiskiriantis vaikinas gyvena užsisklendęs savoje fantazijų karalystėje, atšlijęs nuo įprasto mums
pasaulio.
300. Koch, Herman (1953–). Vakarienė : [romanas] / skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 26 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2015.
Ši knyga – pasakojimas apie dviejų porų –
brolių ir jų žmonių vakarienę Amsterdame, kurios
metu atskleidžiamos šiurpios paslaptys. Romano
struktūra – vakarienės patiekalai, sulig kiekvieno
iš jų patiekimu vis didėja įtampa, vedanti į kulminaciją, atnešus desertą.
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Pietų Afrikos
literatūra
301. Coetzee, John Maxwell (1940–) (Kutsė,
Džonas Maksvelas). Barbarų belaukiant : [romanas] / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – („Baltų lankų“
rinktinė proza) (Garsina savanoriai). – Tiražas 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2013.
Romano „Barbarų belaukiant“ pasakotojas,
lojalus neįvardytos Imperijos pareigūnas, tarnaujantis mažame pasienio mieste, gyvena ramų gyvenimą, kolekcionuoja akmenis, kasinėja griuvėsius dykumoje ir šifruoja paslaptingus rašmenis
ant tuopos skalų. Bet kartą mieste pasirodo pulkininkas Džolas ir stoja į žūtbūtinę kovą su barbarais, kurie laikomi pavojingais Imperijai…
Portugalų literatūra
302. Saramago, José (1922–2010) (Sarama
gas, Žozė). Praregėjimas : [esė apie proto aiškumą] / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 26 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Kitos knygos, 2015.
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„Praregėjimas“ tęsia žymiausio José Sarama
go romano „Aklumas“ (liet. 2007) temas. Tai metaforiškas filosofinis romanas apie pokyčių baimės
ir inertiškos prigimties apakintą, tačiau tvarkos išsiilgusią visuomenę, kuri staiga „praregi“, bet taip ir
nepašalina aklumą sukėlusių priežasčių.
303. Tavares, Gonçalo M. (1970–) (Tavare
šas, Gonsalesas M.). Jeruzalė : romanas / skaitovė Daina Jonušienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Portugalų rašytojo trijų valandų romanas. Trys
valandos – tik tiek trunka romano „Jeruzalė“ veiksmas. Knygos veikėjus į naktinį miestą išstumia
fizinis ir dvasinis alkis, kančios ir nė per žingsnį
neatstojančios praeities įvykių šmėklos. Jeruzalė
šiame romane – ne miestas, tai simbolinė vieta,
kur, susidūrus meilei ir neapykantai, racionaliam
protui ir beprotybei, nusikaltimui ir bausmei, ištirpsta visos ribos tarp jų ir lieka tik tikėjimas ir viltis…
Prancūzų literatūra
304. Bataille, Georges (1897–1962). Abatas
C : romanas / skaitovė Jurga Vilpišauskaitė. – V.:
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LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Unikalus
literatūros palikimas) (Garsina savanoriai). – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lege artis: Andrena, 1999.
Romanas pasakoja apie kunigą, kurį gundo
ir į savo lovą visomis priemonėmis stengiasi įsitempti pagarsėjusi bažnytkaimio kekšė Eponina.
Kartais atvirai demonstruojamas nimfomaniškas
gašlumas ir tiesmukas pasiūlymas. Kartais abatas
verčiamas tapti nuodėmingu pasitelkiant intrigas
ir darant spaudimą per jo brolį, kuris mėgaujasi
Eponinos teikiamais kūniškais malonumais, ir savotiškai ją myli.
305. Bauby, Jean–Dominique (1952–1997)
(Bauby, Žanas–Dominykas). Skafandras ir drugelis : autobiografinis romanas / skaitovas Marius
Dijokas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Obuolys, 2009.
Jo vardas Jeanas–Dominique Bauby. Jis yra
populiaraus madų žurnalo „Elle“ prancūziškosios
versijos vyriausiasis redaktorius. Po netikėto insulto energingas ir guvus donžuanas atsigauna su
itin retu „uždaryto viduje“ sindromu. Visiškai paralyžuotas Jeanas–Do tampa įkalintas savo kūno
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skafandre ir gali judinti vien tik kairiąją akį, mirksinčią tarsi drugelis…
306. Bernanos, Georges (1888–1948)
(Bernanosas, Žoržas). Po šėtono saule : [romanas] / skaitovės Malvina Grumčiūtė, Sigita Gilytė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Katalikų pasaulis, 2003.
Pagrindinis romano veikėjas abatas Donisanas
gelbsti į šėtono pinkles papuolusią Mušetę, kovoja
su pagundomis ir savo paties vidiniais demonais.
Donisanas priverčia Mušetę susimąstyti apie nuopolį ir netgi po to, kai ši pakelia ranką prieš save,
nuneša ją, apsipylusią kraujais, į bažnyčią ir prieš
pat mirtį sutaiko su Dievu.
307. Bussi, Michel (1965–). Niekada nepamiršti : [romanas] / skaitovas Audrius Čaikauskas. –
V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
Paini faktų dėlionė, psichologijos gelmės ir
manipuliacijos žaidimas. Michelis Bussi šiuo metu
yra populiariausias prancūzų detektyvų autorius
savo šalyje. Jo knygos išverstos į dvidešimt dvi kal164

bas. Rašytojas garsėja meistriškai, iki pat paskutinio puslapio audžiama itin gerai suregzta intriga.
308. Duras, Marguerite (1914–1996) (Diuras,
Margerita). Užtvara nuo vandenyno : romanas / skaitovė Asta Bučienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
2014.
Prancūzų rašytojos Marguerite Duras romanas „Užtvara nuo vandenyno“ turi autobiografinį
pagrindą, tačiau rašytoja, pasakodama apie savo
paauglystę Indokinijoje, aprėpė daugeliui žmonių
svarbią ir užvaldančią temą: svajonės apie laimingą gyvenimą.
309. Gary, Romain (1914–1980) (Gari, Rome
nas). Karaliaus Saliamono baimės : romanas / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – („Baltų lankų“ rinktinė proza). –
Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2015.
Knygoje „Karaliaus Saliamono baimės“ veikėjai bando susidoroti su juos kamuojančiomis didžiosiomis gyvenimo Neteisybėmis. Pati didžiausia
Neteisybė, aišku, yra ta, kad mes turim mirti. Kitos,
ne ką menkesnės neteisybės: Senatvė, Kančia ir
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Užmarštis. Šios gyvenimo Neteisybės kabo virš
mūsų galvų kaip debesis…
310. Gary, Romain (1914–1980) (Gari, Ro
menas). Paukščiai skrenda mirti į Peru : [apsakymų rinkinys] / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2016.
„Paukščiai skrenda mirti į Peru“ – šešiolika
apsakymų, pasakojančių skirtingas istorijas: čia
susipažįstame su kolekcininku ponu S…, kuris,
trokšdamas autentiškumo ir pirkdamas žymiausių
dailininkų paveikslus, nepastebi išties gyvenantis
apsuptas klastočių; profesoriumi, dėstančiu paskaitas apie heroizmą; daktaru Rėjumi, pasakojančiu tragišką meilės ir vienatvės istoriją…
311. Grangé, Jean–Christophe (1961–)
(Granžė, Žanas–Kristofas). Kaikenas : romanas / skaitovas Audrius Matonis. – V.: LAB, 2016. –
1 garso diskas MP3 fmt. – (Kriminalinis romanas)
(Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Baltos lankos, 2015.
Policijos kriminalinės brigados vadas Olivjė
Pasanas mina žudikui maniakui, žinomam
„Akušerio“ pravarde, ant kulnų, tačiau pats netikė166

tai sulaukia dūrio į nugarą iš artimiausio žmogaus
– žmona japonė pateikia skyrybų prašymą, o jo
šeimos link artinasi nelaimė.
312. Groult, Benoîte (1920–2016). Gyvenimo
druska : romanas / skaitovė Gerda Lukoševičiūtė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Tyto alba, 2007.
Autorės išgyvenimais paremtas romanas
„Gyvenimo druska“ pasakoja apie senatvę – apie
tai, kaip senstanti moteris jaučiasi jaunystės kulto
apimtoje visuomenėje. Keleto kartų likimą, herojės, jos sesers ir dukters meilės istorijas atskleidžiantis romanas ironiškas, intelektualus ir drauge
savotiškai lyriškas.
313. Guène, Faïza (1985–). Rytoj pats
tas : [romanas] / skaitovė Indrė Kasulaitytė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2006.
Penkiolikametė Dorija kritikuoja ją supantį
žmonių gyvenimą Paryžiaus priemiestyje, kuris,
žinoma, susijęs ir su ja pačia. Mergaitė gyvena
skurde, kuriame ją su mama paliko tėvas. Tad da167

bar ją konsultuoja psichologė, o jų namuose kasdien lankosi socialinės darbuotojos…
314. Houellebecq, Michel (1956–). Pasidavi
mas : [romanas] / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 26
egz. – Įgarsinta iš: K.: Kitos knygos, 2015.
„Pasidavimas“ – taip pat ir žodžio islamas
reikšmė (pasidavimas Dievo valiai). Romanas apie
Prancūzijoje, o vėliau ir Europoje įsigalintį islamą
buvo pavandintas ne tik skandalinga bei islamofobiška, bet ir viena reikšmingiausių šių laikų knygų.
315. Houellebecq, Michel (1956–). Žemėlapis
ir teritorija : [romanas] / skaitovas Albertas Aužbika
vičius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš:
K.: Kitos knygos, 2013.
Pagrindinis romano veikėjas Jedas Martinas
yra menininkas, pripažinimo sulaukiantis po savo
fotografijų serijos apie įvairias įžymybes, tarp kurių – ir rašytojas, vardu M. Houellebecqas. Vėliau
Jedas policijai padeda išnarplioti siaubingą nusikaltimą, paliekantį neišdildomą pėdsaką visų, susijųsių su nuskaltimu, atmintyje. Tačiau po jaudinamo ir neramaus gyvenimo, palaidojęs savo tėvą ir
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sendamas pats, Jedas vis dėlto atranda ramybę ir
tampa brandus vidumi.
316. Maalouf, Amin (1949–) (Malufas, Ami
nas). Pasiklydę : romanas / skaitovas Albertas
Aužbikavičius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tiražas 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Žara,
2016.
„Pasiklydę“ – jaudinantis romanas apie emigrantus, žmones, besiplėšančius tarp dviejų šalių.
Tėvynėje jie dažnai vadinami išdavikais, o užsienyje yra svetimi, retai tampantys savais. Tie „paklydėliai“ – tai studentai, skirtingų religijų ir tautybių draugų ratelis, diskutuojantis apie šalies ateitį,
turintis šviesių vilčių ir svajonių. Deja, joms nelemta išsipildyti…
317. Maupassant, Guy de (1850–1893)
(Mopasanas, Gi de). Novelės / [parengė Agnė
Iešmantaitė] ; skaitovas Albertas Aužbikavičius.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Mokinio skaitiniai) (Garsina savanoriai). – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Žaltvykslė, 2005.
Turinys: Pampuška ; Tas kiaulė Morenas ;
Mažoji Rok
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318. Musso, Guillaume (1974–) (Miuso,
Gijomas). Centrinis parkas : romanas / skaitovė
Šarūnė Andriuškevičiūtė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Baltos lankos, 2015.
Niujorkas, 8 valanda ryto. Alisa, jauna Pary
žiaus policininkė, ir Gabrielius, amerikietis pianistas, nubunda ant suolelio Centriniame parke
prikaustyti vienas prie kito antrankiais. Jiedu nepažįsta vienas kito ir nepamena, kad kada nors
anksčiau būtų susitikę. Kaip jie čia atsidūrė? Kieno
krauju ištepta Alisos palaidinė? Kodėl jos pistolete trūksta vienos kulkos? Nenuspėjamas ir sukrečiantis psichologinis trileris neleis atsikvėpti iki pat
pribloškiančios pabaigos.
319. Musso, Guillaume (1974–) (Miuso,
Gijomas). Dabarties akimirka : romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 26 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Baltos lankos, 2016.
Kai Lizai prausiantis duše netikėtai šalia išdygsta pirmąkart gyvenime matomas vyras, ji iš
visų jėgų jam tvoja ir pabėga. Antrąkart jie susitinka bare. Šįkart – neatsitiktinai, nes Arturas jos
ieškojo po visą Niujorką. Tarp jų akimirksniu užsi170

mezga nepaprastas ryšys. Nuo šiol Liza rizikuos
viskuo, kad galėtų būti su Arturu. „Dabarties akimirka“ – svaiginantis, romantiškas, įtemptas psichologinis trileris su kvapą gniaužiančia pabaiga.
320. Musso, Guillaume (1974–) (Miuso,
Gijomas). Po septynerių metų… : [romanas] / skaitovė Indrė Lukošaitienė. – V.: LAB, 2016.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
– Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos,
2013.
Rutina juos išskyrė… pavojus vėl sujungs.
Audringai išsiskyrę, Nikė ir Sebastianas kuria
savo gyvenimus toli vienas nuo kito. Iki tos dienos, kai paslaptingai dingsta jų sūnus Džeremis.
Pabėgimas? Pagrobimas? Norėdama išsaugoti
brangiausią žmogų pasaulyje, Nikė priversta kreiptis į savo buvusį vyrą, kurio nematė septynerius
metus. Iš pareigos jiedu suvienija jėgas ir leidžiasi
ieškoti dingusio sūnaus. Kokie išbandymai jų laukia, ką jie atras?
321. Puértolas, Romain (1975–) (Puertolas,
Romenas). Neįtikėtina kelionė IKEA spintoje : romanas / skaitovė Inga Vilimė. – V.: LAB, 2016. –
1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
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– Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2015.
Prancūzų rašytojas Romainas Puértolas
(Romenas Puertolas) romaną „Neįtikėtina kelionė
IKEA spintoje“ parašė mobiliuoju telefonu, dirbdamas pasienio pareigūnu. Fakyras iš atkampaus
Indijos kaimo išsiruošia į artimiausią IKEA parduotuvę – Paryžiuje. Tačiau vos išlipęs iš lėktuvo įsitikina, kad likimas jam paruošė šį tą daugiau nei
išsvajoto pirkinio įsigijimas…
322. Rufin, Jean–Christophe (1952–) (Rufe
nas, Žanas Kristofas). Raudonas antkaklis : [romanas] / skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 26 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Žara, 2015.
Žanas Kristofas Riufenas (Jean–Christophe
Rufin, g. 1952 m.) negausiais, bet įtikinamais žodžiais papasakojo apie karo beprasmiškumą ir
apie ištikimybę: vyro – moteriai, šuns – savo šeimininkui, žmogaus – savo idealams.
323. Sagan, Françoise (1935–2004) (Sagan,
Fransuaza). Išsidažiusi moteris : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
172

diskas MP3 fmt. – Tiražas 25 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Tyto alba, 2016.
Kas toji išsidažiusi moteris? Viena iš turtingų buržua, susirinkusių į prašmatnų kruizą po
Viduržemio jūrą. Laivu keliauja kylanti prancūziško kino žvaigždutė, pasaulinio garso diva dainininkė, kino prodiuserio meilužė ir globotinė…, jaunas
profesionalus žigolo ir „kairiojo“ laikraščio redaktorius Erikas Letiujė su drovia savo žmona Klarise.
Nuolat būdama vyro šešėlyje ji stengiasi slėpti
savo gležnumą po itin ryškiu, vulgariu makiažu. Ji
ir yra ta „išsidažiusi moteris“, kuri taip kelia susidomėjimą ir jaudina aplinkinius.
324. Zenatti, Valérie (1970–). Seseriškos sielos : [romanas] / skaitovė Irena Sutkevičienė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Gimtasis žodis, 2014.
„Seseriškos sielos“ – tai pasakojimas apie dvidešimt keturias jaunos moters gyvenimo valandas.
Vieną rytą Emanuelė ryžtasi nenueiti į darbą ir pasidovanoti visą dieną – perskaityti romaną, kurį ką
tik pradėjo ir nuo kurio negali atsitraukti, apžvelgti padriką savo gyvenimą, slegiančią kasdienybę:
trys maži vaikai, žavus, bet nerūpestingas vyras,
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stresai darbe. Tą dieną ji leidžia sau daug ką: paslankioti po madingų skrybėlaičių saloną, viena
papietauti restorane.
Rusų literatūra
325. Gogolis, Nikolajus (1809–1852). Mirusios
sielos : poema / skaitovas Albertas Aužbikavičius.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (N.
Gogolio kūrinių serija) (Garsina savanoriai). – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 1980.
Svarbiausias N. Gogolio kūrinys – „Mirusios
sielos“. Jame vaizduojant absurdišką situaciją, kai
pagrindinis veikėjas Čičikovas superka mirusias
sielas, kuriami groteskiški dvarininkų paveikslai.
Veikėjai vaizduojami buitinėse situacijose, dažnai
sudaiktinami, bet į absurdišką vyksmą neįtraukiami. Romane derinama nuotykių, kelionių, buitinio
romano bruožai.
326. Marinina, Aleksandra (1957–). Angelai
ant ledo neišgyvena : [detektyvinis romanas]. – V.:
LAB, 2016.
T. 1 / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – 2016. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Jotema, 2015.
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Dailusis čiuožimas – gražus ir elegantiškas sportas. Milijonai žmonių stebi čiuožėjų pasirodymus. Ir štai, šį pasakišką pasaulį aptemdo
juodas žiaurios žmogžudystės šešėlis. Nušautas
Michailas Boltenkovas – aukščiausiosios kategorijos treneris. Nastiai Kamenskajai ir jos draugams
iš Petrovkos atsiveria tiesa apie nežmonišku cinizmu persisunkusį žydrąjį ledą. Ledą, ant kurio angelai neišgyvena…
327. Marinina, Aleksandra (1957–). Angelai
ant ledo neišgyvena : [detektyvinis romanas]. – V.:
LAB, 2016.
T. 2 / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – 2016. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Jotema, 2015.
Nušautas Michailas Boltenkovas – aukščiausiosios kategorijos treneris, žmogus legenda, ne
vieną čempioną išugdęs meistras. Žmogžudystę
imasi tirti Antonas Stašis ir netrunka nustatyti, kad
šis nusikaltimas, kaip ir dar keli kiti, yra gerai apgalvoto keršto plano dalis.
328. Rubina, Dina (1953–). Baltoji Kordobos
balandė : [romanas] / skaitovas Mantautas Bružas.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tiražas 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Nordina, 2015.
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Tapybą įsimylėjęs klastotojas, tikro menininko sielą turintis falsifikuotojas, garbingas avantiūristas, galima sakyti, meno Robinas Hudas, tikras
intelektualas ir žavus apgavikas – be galo patrauklus šio romano „Baltoji Kordobos balandė“ pagrindinio veikėjo įvaizdis. Tragiškas ir avantiūristinis
Zacharo Kordobino likimas jo gyvenimo siužetą
dėlioja kvapą gniaužiančio trilerio stiliumi. Įvykiai
keičia vienas kitą, neleisdami atsikvėpti nei herojui, nei skaitytojui.
329. Rusų meilės lyrika. – V.: LAB, 2016.
T. 1 : Buvai tu puikesnė nei žiedas aguonos… / skaitovė Neringa Radvilaitė. – 2016. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Žuvėdra, 1998.
330. Rusų meilės lyrika. – V.: LAB, 2016.
T. 2 : Su mylimaisiais nesiskirkit … / skaitovė
Neringa Radvilaitė. – 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Žuvėdra, 2000.
331. Stepnova, Marina (1971–). Italų pamokos : romanas / skaitovė Edita Matonytė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto
alba, 2016.
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„Italų pamokos“ – trečiasis rašytojos romanas. Jo pagrindas – trijų žmonių portretai: Ivano
Ogariovo, jo žmonos Anios ir jaunutės meilužės
Malios. Knyga skirta visiems, kurie skaito didžiąją
literatūrą, vertina gyvą pasakojimą, mėgsta kietas
melodramas ir netikėtas pabaigas.
332. Tolstojus, Levas (1828–1910), grafas.
Mintys, aforizmai, pastabos : (iš dienoraščių) / [sudarė Alfonsas Baranauskas] ; skaitovė Aistė
Vileikytė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 19 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Vada, 2000.
333. Ulickaja, Liudmila (1943–). Imagas : [romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB,
2016. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tiražas 30 egz.
– Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2016.
Romanas – apie praeitį, su ganėtinai tiksliais laiko rėmais: pradedamas J. Stalino mirties
rytu Maskvoje ir baigiamas poeto, Nobelio premijos laureato J. Brodskio mirties naktimi Niujorke.
Romano vyksmo chronologija – įvairialypė, nenuspėjamai išsikerojusi, neapibrėžtai besiblaškanti ir
gyvybinga.
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334. Vodolazkin, Jevgenij (1964–). Lauras : romanas / skaitovas Vytautas Širka. – V.: LAB, 2016. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 24 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Gimtasis žodis, 2015.
Romano herojus – viduramžių gydytojas. Nors
ir turėdamas išgydytojo dovaną, jis negali išgelbėti
savo mylimosios ir nusprendžia žemiškąjį gyvenimą nugyventi už ją. Slaugo sergančius maru ir
sužeistuosius, luošius ir besveikačius ir kuo daugiau aukojasi, tuo labiau stiprėja išgydymo galios.
Bet ar galima meile ir pasiaukojimu išgelbėti žmogaus sielą, jei nesugebėjai išsaugoti jos kūniškojo
apvalkalo?
335. Voinovičius, Vladimiras (1932–).
Kareivio Ivano Čonkino gyvenimas ir nepaprasti
nuotykiai : romanas–anekdotas. – V.: LAB, 2016.
– 3 kn. – (Komunizmas be grimo)
Kn. 1 : Neliečiamasis asmuo / skaitovas
Arminas Šileikis. – 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš: V.: Briedis,
2015.
Tai satyrinis romanas – anekdotas, primenantis J. Hašeko romaną apie šaunųjį kareivį Šveiką.
Sovietinės realybės vaizdai, karo nuotykiai, meilės
lyrika, fantastika paryškinta švelniu humoru.
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336. Zastavskaja, Ksenija (1964–). Meilės talismanas : [romanas] / skaitovė Violeta Mickevičiūtė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: Vilnius: Homo liber, 2015.
Pagrindinė romano herojė Kristina – Klaipėdos
vokiečio ir lietuvės dukra. Įsimylėjusi rusų karininką, atskleidžia jam šeimos paslaptis. Bet karas sudaužo idilišką gyvenimą prieškario Kaune:
suimamas brolis, sesuo išvežama į Sibirą, šeima
praranda brangiausią šeimos relikviją – iš kartos į
kartą perduodamą sagę. Likimo vingiai galiausiai
nuveda Kristiną į Vokietiją…
337. Žerebcova, Polina (1985–). Polinos
dienoraštis : Čečėnija, 1999–2002 m. / skaitovė
Jūratė Doveikienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Tyto alba, 2015.
Polina Žerebcova gimė 1985–aisiais Grozne.
Devynerių metų, prasidėjus karui Čečėnijoje, ji
ima rašyti dienoraštį. Tai sukrečiantis vaiko pasakojimas apie karo siaubą. Minėtoji knyga aprašo
1999–2002 metų gyvenimą Čečėnijoje, antrąjį
karą, rusų ir čečėnų santykius. 1999 metais Poliną
sužeidžia sviedinio skeveldra ir ji su motina nespėja pasitraukti iš karo siaubiamo Grozno. Prasideda
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badas, klajonės po miestą, autorė ne kartą atsiduria arti mirties…
Slovėnų literatūra
338. Bartol, Vladimir. Alamutas : romanas / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB,
2016. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tiražas 20 egz.
– Įgarsinta iš: K.: Kitos knygos, 2014.
1092–ųjų pavasarį į nuostabų žydintį sodą
prie Alamuto tvirtovės kalnuose atgabenama išsigandusi mergaitė Halima. Tuo pat metu kitu keliu
į tvirtovę atjoja jaunuolis Ibn Tahiras, trokštantis
tarnauti vyriausiajam vadui Hasanui Ibn Sabai.
Halima ruošiama tapti meilės rojaus hurija, o kilnumo ir pasiaukojimo idealais įtikėjęs jaunuolis
pasiryžęs būti geriausiu Hasano kariu. Tačiau ko
iš tiesų siekia Hasanas? Kodėl dar gyvi trumpam
įžengę į rojų narsiausi jo kariai tampa negailestingais „gyvaisiais durklais“? Kas laukia Halimos ir
Ibn Tahiro? Ar fanatiškų idėjų mūšio lauke juos išgelbės grožis ir poezija?
Suomių literatūra
339. Jääskeläinen, Pasi Ilmari (1966–).
Sniegė ir jos devynetas : [romanas] / skaitovė
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Šarūnė Andriuškevičiūtė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 24 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Versus aureus, 2016.
Romane vaizduojamas atkampaus šiaurietiško miestelio gyvenimas, kurį gaubia mistinės
paslaptys. Čia susibūrusi ambicingų literatų draugija, išugdžiusi Suomijai ne vieną iškilų autorių.
Draugijos steigėja vaikų rašytoja Laura Sniegė netikėtai dingsta savo namuose vidury žiemos pokylio. Jauna mokytoja Ela Milana ima tirti šį įvykį…
340. Kettu, Katja (1978–). Už nuodėmes bus
atleista : romanas / skaitovė Monika Baranaus
kaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2015.
Vienos originaliausių ir ryškiausių Suomijos
rašytojos knyga, kurioje susipina gaivališka aistra ir vienas prieštaringiausių Antrojo pasaulinio
karo epizodų, apie kurį ilgus metus buvo nutylima. Pati Suomijos šiaurė, atšiauri realybė, saviti,
mistika dvelkiantys tundros įstatymai ir viską savo
kelyje traiškanti karo mėsmalė. Visa tai lemta patirti vokiečių karininką laukine meile pamilusiai raganiškai šamanų palikuonei – atsiskyrėlei kaimo
pribuvėjai…
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341. Kinnunen, Tommi (1973–) (Kinunenas,
Tomis). Namas kryžkelėje : romanas / skaitovė
Jūratė Doveikienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2015.
„Namas kryžkelėje“ – savitai ir talentingai
papasakota vienos šeimos istorija, skandinaviška saga, aprėpianti visą šimtmetį. Tai jaudinantis
pasakojimas apie painius santykius, neišsakytas paslaptis ir dramatiškas dvigubo gyvenimo
pasekmes.
342. Mukka, Timo K. (1944–1973) (Muka,
Timas K.). Balandis ir aguona : [romanas] / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2016. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2016.
Timo K. Mukka (1944–1973) – unikalaus balso
Suomijos rašytojas, palikęs arkties mago, „jusliojo
romantiko“ legendą. „Balandis ir aguona“ (1970)
– paskutinis rašytojo kūrinys. Į jį sudėtos, rodos,
visos per kūrybos metus autoriaus išgyventos patirtys: uždrausta meilė, nepakeliama būtis, egzistencinis nuovargis, susvetimėjimas ir neišgydoma
žmonijos kvailybė.
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343. Suomių novelės / [sudarė Danutė
Sirijos Giraitė, Eugenija Stravinskienė] ; skaitovė
Eglė Čekuolytė. – V.: LAB, 2016. – 2 garso diskai
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Vaga, 1985.
344. Waltari, Mika (1908–1979) (Valtaris,
Mika Toimis). Johano jaunystė : romanas / skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB, 2016. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Klasika) (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto
alba, 2010.
Johanas Peregrinas, jaunas graikų raštininkas, žinių troškimo genamas keliauja per politinių
ir religinių konfliktų draskomą Europą. Sąžiningas,
garbingas ir smalsus Johanas turi dinastinę teisę į
Bizantijos imperatoriaus valdžią, bet netenka noro
ja naudotis, pamatęs Bažnyčios vadovų ir imperatorių valdymo godulį, pinkles ir intrigas…
345. Waltari, Mika (1908–1979) (Valtaris,
Mika Toimis). Keturi saulėlydžiai : romanas apie
romaną : dideliems vaikams ir laimingiems suaugusiems, kurie niekada nesuauga / skaitovas
Arminas Šileikis. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Klasika) (Garsina savanoriai). –
Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2003.
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„Keturiuose saulėlydžiuose“ M. Waltari pasakoja apie tai, kaip jis rašė romaną „Sinuhė egiptietis“ – knygą, kuri vėliau buvo pavadinta pirmuoju
pasaulio bestseleriu. Šis romanas apie romaną
patrauklumu, išmintingomis įžvalgomis, humoru
ir nuoširdumu skaitytojus patraukė ne mažiau už
„Sinuhę egiptietį“.
Škotų literatūra
346. McCall Smith, Alexander (1948–)
(Makol Smitas, Aleksanderis). Kalahario raštvedybos mokykla vyrams : romanas / skaitovė Lina
Gabrijolavičienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2006.
Tai ketvirtoji knyga iš labai populiarios
Alexanderio McCallo Smitho serijos apie „Pirmąją
moterų seklių agentūrą“. Pasibaigus įvykiams, aprašytiems „Pamokymuose gražioms moterims“,
mes vėl sutinkame Prešijozą Ramotsvę, vadovaujančią savo agentūrai iš patalpų, priklausančių jos
sužadėtiniui, ponui J. L. B. Matekoniui. Reikėtų
pradėti planuoti vestuves – bet kada jie susituoks
ir ar išvis besusituoks?
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347. McCall Smith, Alexander (1948–) (Makol
Smitas, Aleksanderis). Pamokymai gražioms merginoms : romanas / skaitovė Lina Gabrijolavičienė. –
V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2006.
„Pirmosios moterų seklių agentūros“ ir „Žirafos
ašaros“ siužetą tęsia „Pamokymai gražioms merginoms“, o Prešijoza Ramotsvė toliau pasakoja
nuotykius.
Švedų literatūra
348. Ahrnstedt, Simona (1967–). Sandėris : [romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 30 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
Neįtikėtino populiarumo sulaukęs Simonos
Ahrnstedt „Sandėris“ tapo tikra Švedijos literatūros
sensacija! Intriguojanti ir jaudinanti istorinė drama, netikėti veikėjų likimai, devyniolikto amžiaus
Stokholmo aukštuomenės gyvenimas; visa tai subalansuota išties puikiam pramoginiam romanui.
350. Carlsson, Christoffer (1986–). Nemato
masis iš Salemo : romanas / skaitovas Audrius
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Čaikauskas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tiražas 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2016.
Vasaros pabaigoje Stokholmo benamių nakvynės namuose rastas nušautos jaunos moters
kūnas. Policininkas Leo Junkeris apžiūrėjęs auką
pastebi delne gniaužiamą pakabutį, priklausiusį
kitai merginai. Junkeriui aiškėja, kad ši mirtis susijusi su juo pačiu. Eidamas žudiko pėdomis Leo
priverstas susitikti su savo praeities šešėliais ir demonais. Knygoje susipina dviejų jaunystės draugų
likimai ir jiems teks išspręsti jų gyvenimus darkančius nesutarimus.
351. Gerhardsen, Carin (1962–) (Gerhardsen,
Karina). Imbierinis namelis : [romanas] / skaitovas
Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš: V.: Nordina,
2014.
Švedijos detektyvų karalienės diplomuotos
matematikės, rašytojos Karinos Gerhardsen sukurtas inspektoriaus Konio Sjobergo pasaulis ir
jo komandos narpliojami sudėtingiausi nusikaltimai prikaustė tiek Švedijos, tik kitų šalių skaitytojų
dėmesį. „Imbierinis namelis“ – pirmoji šios serijos
knyga.
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352. Jungstedt, Mari (1962–). Nematytas : romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 24 egz.
– Įgarsinta iš: K.: Obuolys, 2016.
Gotlando sala nekantriai laukia vasaros atostogų ir šilumos. Bet prieš pat turizmo sezono pradžią paplūdimyje žiauriai nužudoma jauna moteris ir jos šuo. Neilgai trukus kapinėse randama
nužudyta dar viena panašaus amžiaus moteris,
ir kriminalinio skyriaus vyriausiasis inspektorius
Andersas Knutas jau neabejoja, kad tai serijinio
žudiko darbas.
353. Kallentoft, Mons (1968–) (Kallentoftas,
Monsas). Rudens auka : kriminalinis romanas / skaitovas Darius Šimanauskas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Nordina, 2015.
Gūdžią rudens naktį senos grafų giminės
dvare įvykdytas kraupus nusikaltimas – nužudytas visai neseniai iš kilmingųjų savininkų dvarą
nusipirkęs milijonierius. Išsiaiškinti, kas tai padarė, pavedama tyrėjų grupei, kurioje dirba ir Malina
Fors. Ieškodama tiesos, Malina atskleidžia seną ir
kraupią giminės paslaptį. Pasirodo, visiškai svetimi
žmonės gali būti tarpusavyje susiję.
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354. Kepler, Lars (Kepleris, Larsas). Perse
kiotojas : romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tiražas 26 egz. – Įgarsinta iš: K.: Obuolys, 2016.
„Persekiotojas“ – nepaprastai įtraukianti knyga, puikus gero detektyvo pavyzdys. Tik nepatartume jo skaityti, jei esate vieni namuose su didžiuliais langais be užuolaidų kur nors tyrlaukiuose…
355. Läckberg, Camilla (1974–) (Lekberg,
Kamila). Pamokslininkas : romanas / skaitovė
Jūratė Doveikienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 26 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Tyto alba, 2012.
„Pamokslininkas“ – tikras lobis švediškų detektyvų mėgėjams: išorinis saugumas bei ramybė
ir iškreiptas maniako mąstymas, drauge su religiniu fanatizmu kunkuliuojantis po apsimestinio padorumo luobu. Ir piktadarystės, parodančios, koks
trapus mūsų įsivazduojamas saugumas.
356. Lindgren, Torgny (1938–). Kamanių medus : romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (XX
amžiaus aukso fondas) (Garsina savanoriai). –
Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 1997.
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Tai istorija apie du vienas kitą niekinančius
brolius, Hadarą ir Olofą, ir moterį, sugebėjusią juodu suvienyti, nutiesti, nors ir trapų, tačiau nuoširdų
ryšį tarp dviejų, vienas kitam artimiausių žmonių.
Broliai visą gyvenimą praleidžia toje pačioje vietoje, tačiau skirtinguose namuose. Jiedu gyvena
vienas priešais kitą, tačiau visiškai nebendrauja…
357. Svensson, Anton. Lokio šokis : [romanas] / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB,
2016. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tiražas 26 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2015.
Tikslūs judesiai surepetuoti sekundžių tikslumu. Nebus nė vieno liudytojo. Policija tikrai neatseks pėdsakų… Tai pasakojimas apie negailestingiausią ir išradingiausią kada nors Švedijoje
veikusią nusikaltėlių grupuotę. Jų nusikaltimaitokie neįtikėtini, kad atrodo sukurti lakiausios vaizduotės, bet įdomiausia, kad viskas įvyko realiame
gyvenime…
Šveicarų literatūra
358. Leutenegger, Gertrud (1948–) (Loite
neger, Gertrūda). Ninevė : [romanas] / skaitovas
Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Šveicarų romanas) (Garsina
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savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Vaga, 2005.
Šiuolaikinės šveicarų rašytojos romanas. Vie
ną naktį mylimieji praleidžia jų gimtajame mieste,
primenančiame biblinę Asirijos sostinę. Ninevei
buvo išpranašautas žlugimas… Šveicarų rašytoja
Gertrud Leutenegger išgarsėjo jau pirmuoju romanu „Išvakarės“, o romanas „Ninevė“ sukrėtė literatūrinį aštuntojo dešimtmečio Šveicarijos pasaulį.
Metaforiškumu ir kalba romanas prilygsta R. M.
Rilke’s kūrybai. Rašytoja yra gavusi daug literatūrinių premijų.
Vokiečių literatūra
359. Brown, Andrea. Liuks mergaitė : romanas / skaitovė Aušrinė Jurgelionytė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Versus
aureus, 2007.
Žaismingas ir ironiškas romanas moterims
opia tema – kaip suktis, kai noras prabangiai gyventi nesutampa su finansinėmis galimybėmis.
Šito pamokys „liuks mergaitė“ Izabelė – jauna
avantiūristė, sumanumo ar atsitiktinumo dėka besisukiojanti prabangos pasaulyje net ir tuomet, kai
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banko sąskaita beviltiškai pereikvota, šeimininkas
grasina išvaryti iš nuomojamo buto, o darbe mažinami etatai…
360. Carels, Maeve (1956–). Dukrelė : romanas / skaitovė Palmira Galkontaitė. – V.: LAB, 2016.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Sfinksas) (Garsina
savanoriai). – Tiražas 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2000.
Netekėjusi, nepernelyg jauna, be jokios specialybės Patricija Barnsen labiausiai tinka prižiūrėti senai, įnoringai motinai. Mat turtingai nutekėjusi
sesuo gali gyventi kur kas įdomiau, nei kasdien
nuolaidžiauti nesugyvenamai motinai. Už menkus
svainio pamestus kišenpinigius Patricija atsisako
kitokio gyvenimo ir uoliai šeimininkauja motinos
namuose. Ir staiga tą Pelenės kasdienybę, taip
nekenčiamą Patricijos, sutrigdo netikėta svainio
mirtis…
361. Hagena, Katharina (1967–). Obuolių
sėklų skonis : romanas / skaitovė Brigyda Ona
Budrikienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Gimtasis žodis, 2010.
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Mirus Bertai, Irisė paveldi jos namą. Po daugelio metų ji vėl atsiduria sename močiutės name,
kuriame būdama maža atostogaudavo ir žaisdavo
su savo pussesere. Irisė vaikštinėja po kambarius
ir sodą – po prarasto laiko pasaulį… Dabar sodas
sulaukėjęs. Ar gali Irisė priimti šį palikimą?Ji akis
į akį susiduria su savo prisiminimais. Jai ima atrodyti, kad egzistuoja įvairios užmaršties formos.
Prisiminimai – viena jų.
362. Hesse, Hermann (1877–1962) (Hesė,
Hermanas). Demianas : Emilio Sinklerio jaunystės istorija : 1946 m. Nobelio premijos laureato
knyga / skaitovas Vytautas Širka. – V.: LAB, 2016.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 26 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Mens sana, 1998.
Ši knyga, tai sielos biografija, tapatumo paieškos, apie asmens virtimą asmenybe. Tokiai permainai, kaip teigia autorius, yra tik vienas būtinas
dalykas – ištikimybė sau – ir tik vienas didelis priešas – prasmės netekusios taisyklės, sąstingis,
miesčioniškumas.
363. Hesse, Hermann (1877–1962) (Hesė,
Hermanas). Sidharta : indiškas pasakojimas / skaitovė Jurga Vilpišauskaitė. – V.: LAB, 2016. – 1
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garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tiražas 19 egz. – Įgarsinta iš: V.; K.: Taura, 1990.
„Sidharta” – vienas žymiausių vokiečių rašytojo, Nobelio premijos laureato Hermano Hesės
kūrinių. H. Hesė nepaprasto likimo menininkas, o
Sidhartos istorija – tam tikra prasme jo gyvenimo
kelio apmąstymas.
364. Hilliges, Ilona Maria (1953–). Baltoji ragana : mano nuotykiai Afrikoje / Ilona Maria Hilliges,
Peter Hilliges ; skaitovė Brigyda Ona Budrikienė. –
V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: UAB
„Mūsų knyga“, 2004.
Ką reiškia baltajai moteriai gyventi Afrikoje,
jausti svetimos kultūros žavesį, blaškytis tarp vakarietiško racionalizmo ir afrikietiško dvasingumo
– visa tai Nigerijoje patyrė Ilona Marija Hilliges.
365. Raabe, Marc (1968–). Pjūvis : psichologinis trileris / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Vienuolikamečio Gabrieliaus Naumano nerūpestinga vaikystė baigiasi košmaru. Jis tampa
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kraupaus įvykio liudytoju. Vieną siaubo naktį nužudomi jo tėvai, o namas, kuriame šeima gyvena,
sudega iki pamatų. Gyvi lieka tik Gabrielius ir jo
brolis Davidas, tačiau abiejų sielos jau visam laikui sužeistos. Lemtingoji naktis Gabrieliui kainavo
išties daug ir tik prabėgus dvidešimt devyneriems
metams po tos nakties jis pagaliau pasijunta išlipęs iš purvinos duobės.
366. Rothmann, Ralf (1953–) (Rotmanas,
Ralfas). Ugnis nedega : romanas / skaitovė Jurga
Vilpišauskaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz.
– Įgarsinta iš: V.: LAB, 2013.
Romane rašytojas piešia Berlyną praėjus kone dvidešimčiai metų po sienos griuvimo.
Pasakodamas apie pagrindinio veikėjo rašytojo
Volfo kūrybines kančias, vienatvę bei laviravimą
tarp dviejų moterų, autorius primena suskaldytos
tautos tragediją, apie dirbtinai tarp žmonių atsiradusius skirtumus, išankstinius stereotipus, netgi
tam tikrą priešiškumą, kuris lietuviams, buvusiems
už „geležinės uždangos“, tikrai atpažįstamas.
367. Sendker, Jan–Philipp (1960–) (Zendkeris,
Janas Filipas). Suderinta širdis : romanas / skaitovė
Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
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MP3 fmt. – Tiražas 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2015.
„Suderinta širdis“ – tai jaudinantis, poetiškas,
rytietiška išmintimi persmelktas pasakojimas, kuriame susiduria du skirtingi pasauliai – Niujorkas
ir nedideli Birmos kaimeliai, Vakarai ir Rytai, kelių
žmonių likimai ir bandoma rasti atsakymus į svarbiausius gyvenimo klausimus.
368. Sendker, Jan–Philipp (1960–) (Zendkeris,
Janas Filipas). Širdies dūžiai : romanas / skaitovė
Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tiražas 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2014.
Tai poetiškas, jaudinantis, rytietiška išmintimi
persmelktas pasakojimas apie neįprastą didelės
meilės istoriją, kuri sujungia du ypatingo likimo
žmones ir du tokius skirtingus pasaulius – Niujorką
ir nedidelį Birmos kaimelį, Vakarus ir Rytus. Ši knyga daugiau negu meilės istorija – tai apmąstymai
apie gyvenimo prasmę ir tai, kas kiekvieno žmogaus gyvenime svarbiausia.
369. Singer, Lea (1960–). Koncertas kairiajai
rankai : [romanas] / skaitovas Virgilijus Kubilius. –
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V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2015.
„Koncertas kairiajai rankai“ – biografinis romanas apie Paulį Vitgenšteiną. Nors šeimos pavardę visame pasaulyje išgarsino brolis filosofas
Liudvigas Vitgenšteinas, Paulis buvo ypač gabus
viskam, ko ėmėsi. Plieno magnato sūnus augo turtinguose Vienos namuose, kur buvo skatinami ir
remiami garsiausi ano meto menininkai, muzikai,
rašytojai.
VAIKŲ LITERATŪRA
370. Austis, Domas. Mergiotė ir mirusi kalba : [apysaka] / skaitovė Marina Žuravliova. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Nieko rimto, 2016.
Debiutinė rašytojo Domo Ausčio knyga
„Mergiotė ir mirusi kalba“ klasės padaužą Kristupą
ir naujokę Laurą nukelia į senovės Romos laikus.
Čia gladiatorių vadas Spartakas kaip tik rengia didžiausią istorijoje vergų sukilimą. Vaikai patenka
į patį įvykių sūkurį. Norėdami grįžti į šiuos laikus
jie turės gerokai pavargti, sumaniai veikti išvien ir
besąlygiškai pasitikėti vienas kitu.
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371. Baum, Lyman Frank (1856–1919)
(Baumas, Frenkas). Nuostabusis Ozo šalies burtininkas : [pasaka] / skaitovė Audronė Taurienė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(H.Ch. Anderseno medalis) (Garsina savanoriai).
– Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Nieko rimto,
2015.
Išskirtinė istorija apie Dorotę ir jos draugus:
Kaliausę, Geležinį Medkirtį, Liūtą ir Toto.
372. Bonsels, Waldemar (1880–1952) (Bon
zelsas, Valdemaras). Bitė Maja ir jos nuotykiai : romanas vaikams / skaitovė Audronė Taurienė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Prano
Mašioto knygynėlis) (Garsina savanoriai). – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 1978.
Prisiminus saulės spindulius Mają vėl užplūdo
džiaugsmas ir slaptas pasididžiavimas, kad buvo
tokia narsi ir ryžosi pradėti gyventi savarankiškai.
Ir kiek ji sužinojo, kiek patyrė per tokį trumpą kelionės laiką! Dauguma bičių per visą gyvenimą nė
dalelės tiek nesužino. „Patyrimas yra didžiausias
gyvenimo turtas, ir dėl jo verta stengtis“, – pagalvojo bitelė.
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373. Burgess, Melvin (1954–) (Burgesas,
Melvinas). Liepsnojanti Iza : romanas / skaitovė
Šarūnė Andriuškevičiūtė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 26 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Gimtasis žodis, 2014.
„Liepsnojanti Iza“ (1992) – vienas pirmųjų
populiaraus britų rašytojo Melvino Burgesso kūrinių. Per sukrečiančią mergaitės istoriją autorius
atskleidžia viduramžių dvasią, inkvizicijos laikus,
kai buvo negailestingai medžiojamos raganos, o
žmonės tikėjo velniu ir burtais.
374. Cicėnaitė, Akvilina. Niujorko respublika : [romanas] / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
Tai pasakojimas apie dvi seseris, du brolius, jų
draugus ir skirtingus jų likimus. Apie Vilnių, paukščius, pirmąją meilę ir pirmuosius nepriklausomybės metus. Apie dideles permainas. Ir Niujorko
respubliką, apie kurią žino tik Beatričė su Oskaru.
375. Dirgėla, Tomas (1989–). Apie raganą
Šiokiątokią : [pasaka] / skaitovė Regina Jokubaus
kaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
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Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš: V.: Dominicus Lituanus,
2014.
Būna raganų šiokių, būna ir tokių, bet ir šiokia, ir tokia yra tik viena – tai šios knygos ragana.
Nors gyvena miško trobelėje, augina juodą katiną ir neretai būna piktoka, visgi Šiokiatokia visai
neprimena įprastos, šluotą pasikinkiusios pasakų
veikėjos. Čia ji bando siekti dainininkės karjeros,
atrasti bendrą kalbą su poezijos mūzomis ar vairuoti. O viską, kaip ir dera, vainikuoja meilės vainikai, pakeičiantys raganišką Šiokiostokios būdą, it
varnalėšą atsineštą iš vienišos vaikystės…
376. Dowd, Siobhan (1960–2007). Skambanti
tyla : romanas / skaitovė Giedrė Tartėnienė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Gimtasis žodis, 2008.
Mirus motinai Šelės gyvenimas tapo sunkesnis. Reikėjo prižiūrėti seserį, brolį ir šeima nesirūpinantį tėtį. Šelei nusibodo bažnyčia, ji dažnai
praleisdavo pamokas, su draugais parūkydavo ir
netinkamai pajuokaudavo. Kai į jų nedidelę airių
bendruomenę atvyksta naujas dvasininkas tėvas
Rouzis, viskas paslaptingai pasikeičia. Atrodo, kad
į žemę grįžo mamos dvasia, geroji vaiduoklė.
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377. Gaiman, Neil (1960–) (Geimanas, Nylas).
Koralaina : [apysaka] / skaitovė Jolita Vabuolaitė. –
V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Z–7)
(Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Bonus animus, 2007.
Iš pirmo žvilgsnio tai įprasta istorija apie mažą
mergaitę Koralainą, kuri su tėvais persikelia gyventi
į naują namą ir randa paslaptingas medines duris,
o už jų – senų raudonų plytų sieną. Kai kartą ji vėl
atrakina paslaptingas medines duris, jos atsiveria
ne tik į kitą kambarį, bet ir į kitą pasaulį, kur yra jos
mama ir tėtis. Taip – Kita mama ir Kitas tėtis. Jie
neįtikėtinai geri, malonūs ir dosnūs…
378. Gaiman, Neil (1960–) (Geimanas,
Nylas). Pagaliau pienas : [apysaka] / skaitovė
Monika Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Bonus
animus, 2015.
Kartais tėčiai – išsiblaškę, įnikę į laikraščius
užuomaršos. Tačiau knygos „Pagaliau pienas“
herojus kitoks. Jis veikia tai, ką veikia tikri tėčiai,
– nueina ir nuperka pieno vaikų sausiems pusryčiams… „Pagaliau pienas“ – knyga, pateikianti di200

džiuosius klausimus, kurių vaikai norėtų paklausti
savo tėčių.
379. Geisler, Dagmar (1958–). Slapti Vandos
užrašai : [apysaka] / skaitovė Aistė Vileikytė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Gimtasis žodis, 2004.
Vanda negali suprasti, kodėl išsikraustė tokie nuostabūs kaimynai ir kodėl būtent Fabianas
Šilingas, tas bjaurybė naujokas, atsikelia į jų vietą.
Ji tvirtai nusprendžia: Šilingus reikia iškrapštyti – ir
nedelsiant. Paslėpti jų namuose pašvinkusią žuvį –
tai tik vienas punktas iš Vandos priemonių plano…
380. Green, John (1977–) (Grinas, Džonas).
Popieriniai miestai : romanas / skaitovas Rokas
Simanavičius. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tiražas 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2014.
Romane „Popieriniai miestai“, kaip ir kitose
savo knygose paaugliams, jis kalba apie meilę,
draugystę, mirtį. Žodžiu, apie gyvenimą. Ir daro tai
taip, kaip retai kas moka. Kai paslaptingai dingsta Margo Rot Špygelman, jos vaikystės draugas
Kventinas, slapčia merginą mylintis jau daug metų,
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leidžiasi į jos paieškas. Kventinas manė gerai pažįstantis savo vaikystės draugę. Bet ar iš tikrųjų?
381. Green, John (1977–) (Grinas, Džonas).
Tegul sninga : trys meilės istorijos / John Green,
Maureen Johnson, Lauren Myracle ; skaitovas
Darius Šimanauskas. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Turinys: Jubiliejinis ekspresas / Maureen
Johnson. Palaikymo šokėjos ir fantastiškas Kalėdų
stebuklas / John Green. Paršelių globėjas / Lauren
Myracle
Svajinga, jauki, kupina romantikos istorija, kuri
tikrai padės pačiupti Kalėdų dvasią! Didžiulės balto sniego pusnys, kaspinais perrištos dovanos ir
snaigių sūkuryje žaidžiančios girliandų šviesos…
Didžiausios sėkmės sulaukusių šių dienų rašytojų trijulė – Johnas Greenas, Maureen Johnson ir
Lauren Myracle – sukūrė tikrą Kalėdų stebuklą,
tris tarpusavy susipynusias, kvapą gniaužiančias
istorijas, kupinas meilės, romantikos ir bučinių.
382. Gudonytė, Kristina. Jie grįžta per pilnatį : romanas / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
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MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2015.
Romano veiksmas vyksta Vilniuje. Paauglei
Bertai per vasaros atostogas pavyksta įsidarbinti
italų, lenkų ir lietuvių kinematografininkų grupėje,
kuriančioje filmą apie karalienę Boną. Vos pradėjusi dirbti ką tik iškepta rekvizitininkė gauna pačių
netikėčiausių užduočių. Viena iš jų – trūks plyš filmavimui parūpinti žmogaus kaukolę. Čia prasideda Bertos ir jos draugų Žygio bei Augio nuotykiai…
383. Gutauskas, Leonardas (1938–). Žvirblių
sodyba : pasakojimai / skaitovė Aistė Vileikytė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Gimtasis žodis, 2016.
Antaniukas kasdien stebi gamtą ir jos padarėlius, paukščius ir vabalėlius. Jam nuolat kyla
įvairiausių klausimų, o tėvulis ir mamelė vis laiko
neturi arba atsakymo nežino. Vaikui tenka kreiptis
į išminčių Gaidį, skiedryno bajorą ir vištų valdovą,
– šis visada žino protingą atsakymą.
384. Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
(1776–1822) (Hofmanas, Ernstas Teodoras
Amadėjus). Aukso puodas ir kitos istorijos / skai203

tovė Evelina Jokštė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Atlantida) (Garsina savanoriai).
– Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
1999.
Į rinkinį įeina keletas vokiečių rašytojo ir kompozitoriaus romantiko E. T. A. Hofmano pasakų.
Jų neįprasti, fantastiški reiškiniai atsiranda iš tikrovės, kasdieninis gyvenimas gimdo stebuklus, o jie
atskleidžia kitą puikų gyvenimą – žmogaus jausmų, svajų, idealų pasaulį.
385. Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
(1776–1822) (Hofmanas, Ernstas Teodoras
Amadėjus). Spragtukas ir pelių karalius : [pasaka] / skaitovė Audronė Taurienė. – V.: LAB, 2016.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
– Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Nieko rimto,
2005.
Vieno žymiausių vokiečių romantikų E. T. A.
Hoffmanno (1776–1822) pasaka apie užburtą princą Spragtuką, jo kovą su pelių karaliumi ir apie
mergaitę Mariją, kuri gerumu, meile ir atsidavimu
išsklaido kerus ir padeda Spragtukui nugalėti priešą. Pasakoje labai išmoningai supintas tikrovės
ir fantazijos pasaulis, nuolat įsibraunantis į vaikų
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kasdienybę ir dažnai verčiantis svarstyti savo poelgius ir ketinimus.
386. Ibbotson, Eva (1925–2010). Šuo ir jo berniukas : [apysaka] / skaitovas Mantautas Bružas. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 26
egz. – Įgarsinta iš: V.: Nieko rimto, 2015.
Eva Ibbotson (1925–2010) – Austrijoje gimusi
britų rašytoja. „Šuo ir jo berniukas“ – viena paskutinių rašytojos knygų, kurioje puikiai atsispindi autorės meilė gamtai ir kritika godumui bei materialinių
turtų pervertinimui.
387. Islandų pasakos ir sakmės / [sudarė Aurelijus Vijūnas] ; skaitovas Vytautas Širka.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Scandinavistica Vilnensis : grožinės knygos). –
Tiražas 30 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2015.
„Islandų pasakas ir sakmes“ sudaro 120 retų,
anksčiau į lietuvių kalbą neverstų pasakų, perkeliančių skaitytoją į senovės islandų pasaulį – pilną
pirmykštės magijos, valdomą gamtos jėgų ir apgyventą nežmogiškų būtybių.
388. Johnson, Terry Lynn. Ledo šunys : [apysaka] / skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB,
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2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 26 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Nieko rimto, 2015.
„Ledo šunys“ – viena populiariausių ir sėkmingiausių autorės Terry Lynn Johnson knygų, pelniusių jai pripažinimą bei ne vieną apdovanojimą.
Meistriškai parašytoje knygoje netrūksta veiksmo
ir intrigų. „Ledo šunys“ – įtraukianti ir pilna įtampos
išlikimo istorija, nepaliksianti nei vieno abejingo.
389. Jón Svensson (1857–1944) (Svensonas,
Jonas). Nonis : [apysaka vaikams] / skaitovė Jolanta
Pašutienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Prano Mašioto knygynėlis) (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: K.: Spindulys,
1995.
Tai pasaulis, žvelgiant norvegų berniuko
Nonio akimis. Aplinkui jį gražiausi tėvynės vaizdai
ir geriausi žmonės, nes ir jis pats prie visų eina
atvira širdimi.
390. Juster, Norton (1929–) (Džasteris, Nor
tonas). Stebuklingoji būdelė / skaitovas Arminas
Šileikis. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tiražas 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2010.
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Kartą gyveno berniukas vardu Milas. Viskas
jam keldavo nuobodulį. Bet staiga jo kambaryje
atsirado kelio rinkliavos būdelė. Kadangi vis tiek
neturėjo ką daugiau veikti, Milas be ūpo ėmė su
ja žaisti. Ir, stebuklas, netikėtai jis atsidūrė anapus
– visiškai kitame pasaulyje. Keliaudamas Milas pateko į Išminties karalystę, apsilankė Dingsčių saloje (iki jos tik vienas šuolis!), užklydo į Apatiją, iš
laikšunio Tako išmoko vertinti laiką ir netgi išsirengė į žygį gelbėti Prasmės ir Žaismės.
391. Kasparavičius, Kęstutis (1954–). Kvai
los istorijos / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 24 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Nieko rimto, 2005.
Ne vienoje pasaulio šalyje, taip pat ir Lietuvoje,
žinomo menininko Kęstučio Kasparavičiaus paveikslėlių knygoje – piešiniuose ir tekstuose – atgyja daiktai, prabyla vienas kitas gyvūnas. Visi jie
tampa savitais (neretai ambicingais, o dar dažniau
– juokingais) pasakų veikėjais, nors gyvena tarsi
įprastą, kasdienišką, jiems skirtą gyvenimą…
392. Kasparavičius, Kęstutis (1954–). Mažoji
Žiema : [pasakos] / skaitovė Jolanta Pašutienė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina sa207

vanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Nieko
rimto, 2015.
Ar žinote, kad namai mieste kartais irgi nori
pasimankštinti kojas? Įsivaizduokite, kad vieną
dieną jie išsirausia su visais pamatais iš žemės
ir nueina… pasilinksminti. Miesto Rotušė patraukia žiūrėti filmo į Kino teatrą. Deja, šis vaikosi niekaip negalinčią pasprukti nuo gerbėjų Saldumynų
krautuvėlę. Net senučiukė Bažnytėlė neištveria ir
nutapsena prie tvenkinio parke pasižiūrėti savo atvaizdo vandenyje…
393. Kästner, Erich (1899–1974) (Kestneris,
Ėrichas). Dvynukės : romanas vaikams / skaitovė Kristina Tumosaitė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (10+) (Garsina savanoriai).
– Tiražas 20 egz.. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2000.
Knyga pasakoja apie atskirai gyvenančias
mergaites, kurios atostogų metu atsitiktinai sužino, kad yra dvynės. Viena jų gyvena su mama,
kita – su tėčiu. Jos susikeičia vietomis, norėdamos
pažinti savo tėvus, patiria šaunių nuotykių, sutaiko
tėvus.
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394. Kipling, Rudyard (1865–1936) (Kiplin
gas, Radjardas). Džiunglių knyga / skaitovas
Arminas Šileikis. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Pasviręs pasaulis, 2011.
„Džiunglių knyga“ – istorija apie Mauglį, žmonių vaiką, kurį Indijos džiunglėse užaugino vilkai,
– vienas didžiausių kada nors sukurtų literatūros
kūrinių. Be istorijos apie Mauglį, šioje knygoje rasite ne vieną skaitytojų kartą žavinčius pasakojimus
apie Rikį Tikį Tavį, baltąjį ruonį ir Dramblių Tumajų.
Nesenstantys pasakojimai ligi šiol stulbina išradingumu bei gyva nuotykių dvasia.
395. Liaugminienė, Ginta. Sena spinta : kodėl senovėje žmonės taip keistai rengėsi / skaitovė
Aistė Vileikytė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Leidiniai tėvams, 2016.
„Sena spinta“ – edukacinė knygutė, kurioje rasite išsamių atsakymų į šiuolaikiniams vaikams kylančius klausimus: kaip senovėje žmonės rengėsi?
Kuo puošėsi? Ir kur pirkdavo drabužius, jei nebuvo
prekybos centrų, kaip kad yra dabar? Knygoje pasakojimas perteikiamas smagiu mažos mergaitės
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ir močiutės pokalbiu apie tai, kas gali būti sudėta
senoje spintoje, kuri stovi kaimo sodyboje.
396. Lindgren, Astrid (1907–2002) (Lindgren,
Astrida). Brita Mari išlieja širdį : [apysaka] / skaitovė
Lina Gabrijolavičienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgarsinta iš: V.:
Garnelis, 2015.
Linksmuolė Brita Mari širdį „išlieja“ laiškuose,
kuriuos rašo Stokholme gyvenančiai bendraamžei mergaitei. Knyga trykšta gyvenimo džiaugsmu,
paauglystės svajonių romantika, joje gausu juokingų, netikėtų situacijų. Žavi ir jaudina tvirtos jauno
žmogaus puoselėjamos moralinės vertybės, atsakingas požiūris į gyvenimą, ateities planus, begalinė meilė šeimai, namams, knygoms.
397. Michaelis, Antonia (1979–) (Michaelis,
Antonija). Pasakininko istorija : kai meilė peržengia ribas : [romanas] / skaitovė Belada Tauterytė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2015.
Greitai besirutuliojančio veiksmo trileris „Pa
sakininko istorija. Kai meilė peržengia ribas „ ir jaudinanti, prikaustanti dėmesį meilės istorija.
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398. Michaëlis, Karin (1872–1950) (Mikaelis,
Karina). Bebė : vienos mergytės istorija / skaitovė Audronė Taurienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Prano Mašioto knygynėlis)
(Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Spindulys, 1996.
Bebė, apie kurią pasakojama šioje knygoje,
yra maža mergytė ilgomis kojomis, mėlynomis
akimis ir geltonais plaukais. Visa, ką dar apie ją
norėsite žinoti, sužinosite netrukus…
399. Morkūnas, Gendrutis (1960–2009).
Traškančios žvaigždės : [apsakymai] / skaitovė
Giedrė Tartėnienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Aštuntoji diena, 2015.
Turinys: Traškančios žvaigždės ; Gydomųjų
žuvų blizgė
„Traškančios žvaigždės“ – apsakymas apie
karą ir taikos kainą, apie vieną mažą berniuką, norėjusį pamatyti traškančias žvaigždes. „Gydomųjų
žuvų blizgė“ – pasakojimas apie du berniukus, besigydančius ligoninėje. Dviejų sergančių vaikų dialoguose veriasi ne tik ligoninės kasdienybė, bet ir
stebuklai – atsiranda pasakojimas apie gydomųjų
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žvaigždžių blizgę, gelbėjančią žmonių gyvybes…
Tai pasakojimas apie kitokius vaikus.
400. Musierowicz, Małgorzata (1945–).
Kalėdukė : [apysaka] / skaitovė Renata Kaminskė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Vaga, 2006.
Knyga apie Kalėdų išvakares – Kūčias. Jos
pagrindinė veikėja – išpaikinta, kaprizinga septyniolikmetė Elytė. Auganti be mamos ir lepinama
trijų šeimos vyrų – tėvo, senelio ir senelio brolio –
ji visada žino, kad bus patenkinti jos norai. Ir staiga
– Elytė įsimyli vaikiną, kuris jos nepastebi. Elytė su
tuo negali taikstytis…
401. Nanetti, Angela (1942–). Mano senelis buvo vyšnia : [apysaka] / skaitovė Monika
Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2016. –
1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
– Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2003.
Tai pasakojimas apie Toniną, su meile prisimenantį savo nepaprastą senelį, kuris mėgo karstytis po medžius ir padovanojo savo vaikaičiui daug
nepamirštamų laimės akimirkų.
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402. Piwkowska, Anna (1963–). Fran
česka : [apysaka] / skaitovė Audronė Taurienė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Nieko rimto, 2016.
Tai pasakojimas apie tris moteris: staiga susirgus trylikametės Frančeskos mamai Natašai,
Frančeską pas save gyventi pasiima niekada nematyta močiutė Eva. Frančeskos mama Nataša
jau 13 metų nebendravo su savo mama, tad
Frančeska nieko ir nežinojo apie savo močiutę.
Kuri… šiaip jau visai nepanaši į močiutę…
403. Rakauskas, Audrius (1965–). Nepaprasti
Gustavo ir profesoriaus Kalėdausko nuotykiai : [nuotykių apysaka] / Audrius Rakauskas, Vaidas Lekavičius,
Augustinas Gricius ; skaitovas Arminas Šileikis. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 30
egz. – Įgarsinta iš: K.: Educata, 2015.
Tai pirmoji Audriaus Rakausko, Vaido Leka
vičiaus ir Augustino Griciaus knyga, pasakojanti
apie daugelio vaikų mėgstamos televizijos laidos
„Gustavo enciklopedija“ personažų Gustavo ir
profesoriaus Kalėdausko nuotykius. Pasakojimas
skirtas jaunesniojo ir vidutinio mokyklinio amžiaus
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vaikams. Jis teikia istorijos, literatūros, geografijos
žinių, plečia akiratį, skatina domėtis ir tyrinėti.
404. Rebeka Una. Atjunk : [romanas] / skaitovė Monika Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas
26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
Pagrindinė istorijos veikėja Gryta gyvena
Žemėje, kuri dėl besaikio žmonių vartotojiškumo
atsidūrė ant išnykimo ribos. Kad mūsų planetos
rutulys taptų švaresnis, įprastas gyvenimas buvo
perkeltas į užrašines, sistemą, vadinamą translaifu. Tą padarius, realiame pasaulyje nebeliko nei
pojūčių, nei jausmų – visos spalvos, kvapai ir daiktai persikėlė į virtualią erdvę, kurioje intensyviai
bendrauja žmonės.
405. Riggs, Ransom (Rigsas, Rensomas).
Ypatingų vaikų namai : [romanas] / skaitovė Monika
Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2016. –
1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
– Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2012.
„Ypatingų vaikų namai“ – tai knyga, kurioje
nestinga įtampos, jaudulio, intrigos ir vietų, kurias
skaitant nugara laksto šiurpuliukai. Čia taip pat ga214

lima rasti įdomių istorinių detalių, nuotykių, fantastikos, veiksmo ir meilės siužeto vingių.
406. Riggs, Ransom (1979–) (Rigsas, Ren
somas). Kiaurymių miestas : knygos „Ypatingų
vaikų namai“ tęsinys : [romanas] / skaitovė Monika
Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2016. –
1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
– Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2014.
Nepaprasta kelionė, prasidėjusi panelės
Peregrinės „Ypatingų vaikų namuose“, tęsiasi
Džeikobui Portmanui vykstant į Londoną, į ypatingųjų pasaulio sostinę. Ten jie tikisi gauti pagalbos
savo mylimai direktorei panelei Peregrinei. Tačiau
karo nusiaubtame mieste sulig kiekvienu žingsniu
tyko šiurpios staigmenos. Ir, prieš užtikrindamas
saugumą ypatingiesiems vaikams, Džeikobas
pirmiausia turi apsispręsti dėl savo meilės Emai
Blum…
407. Rykštaitė, Vaiva. Ugnikalnio deivė ir
Džonas iš Havajų : [apsakymas] / skaitovė Inga
Vilimė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Nieko rimto, 2016.
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Ar pažįsti deivę Tūtū Pelę? Ne? Nieko keisto: ji nuo seno gyvena ir viešpatauja labai toli –
Ramiojo vandenyno salose, Havajuose. Jos dėka
ir atsirado ta pasakiško grožio vieta. Būk atsargus
ir nesupykdyk Pelės, mat deivei įniršus jos ugnies
raudonumo sijonas užsiliepsnoja ir iš ugnikalnių
kraterių pasipila iki tūkstančių laipsnių įkaitusi lava.
408. Roth, Veronica (1988–). Lojalioji : [romanas] / skaitovė Eglė Šepetytė. – V.: LAB, 2016.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Ciklo „Divergentė“ 3–
ioji knyga. – Tiražas 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2014.
Paskutinėje trilogijos dalyje „Lojalioji“ pasakojama dviejų herojų lūpomis. Autorė sukūrė išties pribloškiančią pabaigą, joje atsiskleis didžioji
distopinio pasaulio paslaptis. O Tričei tenka stoti į
kovą prieš save pačią.
409. Seidl, Anna (1995–). Čia nėra didvyrių : romanas / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tiražas 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.
Anos Seidl (g. 1995) romanas atskleidžia aktualias šių dienų paauglių problemas, skaudžius
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išgyvenimus, kai patyčios mokykloje virto tragedija. Pasakojama apie netekties skausmą, kaltę ir
kaltinimus, išlikimą po patirto siaubo. Ir apie būdus, kaip atsitiesti, priimti pagalbą, labiau subręsti.
410. Seton, Ernest Thompson (1860–1946)
(Setonas–Tompsonas, Ernestas). Vinipego vilkas / skaitovė Jolanta Pašutienė. – V.: LAB, 2016.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Prano Mašioto knygynėlis) (Garsina savanoriai). – Tiražas 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Vaga, 1974.
Iki XIX a. vidurio nemažai mokslininkų laikėsi
nuomonės, kad gyvūnų ir žmonių pasauliai egzistuoja atskirai, tačiau rašytojas savo kūryba įrodė
priešingai. Jo knygų herojai buvo ne žmonės, o
gyvūnai. Vaikystėje Ernestas dažnai laiką leisdavo miške stebėdamas bei piešdamas gyvūnus.
Augdamas rašytojas patyrė žmogiškąjį santykį su
gamta, todėl jo pasakojimai apie gyvūnus kupini
ne tik švelnumo, bet ir skausmo.
411. Silverstein, Shel (1930–1999) (Silverš
teinas, Šelas). Dovanų medis / skaitovė Audronė
Taurienė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2013.
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„Dovanų medis“ – garsiausia Shelo Silvers
teino knyga, skirta ir vaikams, ir suaugusiesiems.
Tai filosofinis pasakojimas apie neišmatuojamą
medžio meilę mažam berniukui. Medžio, kuris
atiduoda viską, ką turi: kaip motina – savo vaikui,
kaip draugas – draugui, kaip Dievas – žmonijai. Tai
knyga, mokanti mus ne imti, o duoti.
412. Simukka, Salla (1981–). Juoda kaip juod
medis : romanas / skaitovė Šarūnė Andriuškevičiūtė.
– V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Ciklo
„Raudona kaip kraujas“ 3–ioji knyga. – Tiražas 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
Trečiajame Salla Simukka romane „Juoda
kaip juodmedis“ toliau pasakojama apie septyniolikmetę Snieguolę Anderson. Paauglei sugrįžus į
Suomiją jos gyvenimas vėl ima suktis apie mokyk
los pabaigimą. Gavusi pagrindinį vaidmenį mokyk
los spektaklyje, Snieguolė repeticijų metu sutinka
ir naują mylimąjį – Sampsą.
413. Šukytė, Virgina. Stebuklų pripoškėjęs
pasaulis : senovės lietuvių dievai ir sakmės apie
juos / skaitovė Giedrė Tartėnienė. – V.: LAB, 2016.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
– Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: 700 eilučių,
2015.
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Knygelė „Stebuklų pripoškėjęs pasaulis“ supažindina jaunuosius skaitytojus su lietuvių mitologija ir mitinėmis būtybėmis – kaukais, aitvarais,
laumėmis, velniais ir kitomis paslaptingomis esybėmis. Autorė sumaniai kuria du pasaulius – realų ir mitinį – kurie nepastebimai susilieja į vieną,
visi veikėjai apsigyvena toje pačioje erdvėje, vieni
šalia kitų, o skaitytojas kviečiams pasinerti į nepaprastą, stebuklų pripoškėjusį pasaulį.
414. Vaitkutė, Neringa (1974–). Devynetas
tamsos nešėjų : [romanas] / skaitovė Monika
Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2016. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Trilogijos 3–ioji knyga.
– Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Nieko rimto,
2016.
Jorė Amarilė ir jos bendražygiai sėkmingai
paspruko iš dieną naktį stebimo Ovariono, tačiau
paslaptys ir pavojai toli gražu nesibaigia. Ar pavyks išsisukti nuo persekiotojų? Ar galima pasitikėti tais, kuriuos sutinki pakeliui? O kas ta kartu
keliaujanti mergaitė, kurios galios tokios pat, kaip
Jorės Amarilės? Ko ji nori? Ir iš kur tas gebėjimas
valdyti tamsą?
415. Vaitkutė, Neringa (1974–). Miestas be padangės : [romanas] / skaitovė Šarūnė Andriuškevi
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čiūtė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Trilogijos 2–oji knyga. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Nieko rimto, 2015.
Ovarionas – miestas, pilnas paslapčių. Jį
saugo skraidantys metaliniai sargai, o praeivius
seka žybčiojančios švieselės. Čia žmonės keliauja mėgindami apsisaugoti nuo vis plintančios
Neregimybės. Čia daugelis dingsta be žinios…
Šiame mieste prieglobsčio ieško ir Jorė Amarilė.
Jos balso apžavėti žmonės nejučia ją pamilsta, o
jai tylint eina iš proto…
416. Valente, Catherynne M. (1979–) (Valenti,
Ketrin M.). Mergaitė, kuri laivą pasidarė ir Pasakų
šalį apiplaukė / skaitovė Giedrė Tartėnienė. – V.: LAB,
2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2015.
Niekad nesiskųskite, kad jums nuobodu, nes
nutiks kaip vienuolikametei Rugsėjei iš Omahos,
kuriai taip įgriso gyventi su tėvais, kad galiausiai
Žaliasis vėjas, atskridęs ant dėmėtos leopardės,
išnešė ją į Pasakų šalį. O ten – keisčiausios taisyklės ir nuotykiai.
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417. Walliams, David (1971–) (Valjamsas,
Deividas). Močiutė plėšikė / skaitovė Tatjana
Iljasevičiūtė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tiražas 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto
alba, 2015.
Kiekvieną penktadienį Beno laukia vis tas
pats košmaras: tėvai jį palieka pas močiutę. Tai
– nuobodžiausi penktadieniai pasaulyje. Kodėl?
Todėl, kad Beno močiutė nenori nieko daugiau,
tik žaisti žodžių loto ir valgyti kopūstus. Be to, ji
ir dvokia kopūstais (tik to negalima sakyti garsiai).
Tačiau Benas nežino, kad ji: 1) kadaise buvo garsi
brangenybių vagilė; 2) visą gyvenimą rezgė planą,
kaip pavogti Karūnos brangenybes ir dabar jai reikia Beno pagalbos. Taigi – nuotykiai prasideda!
418. Vasiliauskaitė, Vaiva (1997–). Pabusk : romanas / skaitovė Šarūnė Andriuškevičiūtė. – V.: LAB,
2016. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tiražas 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2015.
Vaiva Vasiliauskaitė – jauna autorė (g.1997
m.), mokosi Kauno jėzuitų gimnazijoje. Romanas
„Pabusk“ – pirmoji jos knyga. Pasakodama apie
savo bendraamžių gyvenimą ir problemas, Vaiva
renkasi maginės fantastikos žanrą, o Alisa, pagrindinė romano herojė, turi garsiąją pirmtakę – Alisą
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iš Stebuklų šalies. Alisai – šešiolika. Po vaikystėje
patirtos traumos ji daug ko neprisimena, sunkiai
susišneka su tėvais ir bendraamžiais (ar būna paauglystėje kitaip?). Ir vieną vakarą viskas apsiverčia aukštyn kojomis: Alisa atsiduria kitame, keistame pasaulyje: vaiduoklių sodai, žvėrys, baugios
istorijos prie laužo…
419. Zelčiūtė, Dovilė (1959–). Raktas po
kilimėliu : [mažosios istorijos] / skaitovė Aistė
Vileikytė. – V.: LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tiražas 20 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Kauko laiptai, 2016.
Knygoje „Raktas po kilimėliu“ Dovilė Zelčiūtė
siūlo jaunajam skaitytojui pačiam „atsirakinti“
Joanos, jos tėčio, mamos, močiutės ir senelio bei
tetų istorijas, pritaikius savo suvokimo raktą. Lyrika
ir švelnus humoras, dienoraščio intonacija ir pokštų atmosfera turėtų skaitantįjį sušildyti paprastumu, pralinksminti ir galbūt paskatinti prisiminti savo
šeimos „padavimus“.
420. Žilinskas, Justinas (1974–). Mano
Vilnius mano : [apysaka] / skaitovas autorius. – V.:
LAB, 2016. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Aukso žuvys, 2015.
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Justinas Žilinskas – žinomas jaunimui skirtų
knygų autorius – kviečia į naują kelionę po Vilniaus
istoriją su dviem draugais ir pagrindiniais knygos
personažais – Aiste ir Simu. Skaitytojų laukia naujas nuotykių romanas „Mano Vilnius mano“, kuriame: svarbūs istoriniai įvykiai sostinėje, įdomios
asmenybės, pavojai, kelionės laiku ir kitos intriguojančios Vilniaus paslaptys.
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