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BENDRIEJI MOKSLO IR
KULTŪROS DALYKAI
1.Brooks, Michael. 13 protu nesuvokiamų
dalykų : mūsų laikų mokslo paslaptys / skaitovas
Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2014. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Tyto
alba, 2013.
13 protu nesuvokiamų dalykų – intriguojanti
ir provokuojanti knyga, tyrinėjanti tokias mokslo
paslaptis, kaip tamsioji materija ir tamsioji energija, gyvybės Marse galimybė, lytinis dauginimasis
ir mirtis, laisvoji valia, placebo efektas ir kitokias
pasaulio mokslininkams ramybės neduodančias
problemas.
2. Däniken, Erich von (Dėnikenas, Erichas
fon). Istorija neteisi / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– (Pasaulio paslaptys). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.:
Didakta, 2013.
Bestselerių autorius Erichas fon Dėnikenas
vėl demonstruoja savo nuojautą atskleisdamas
tiesas, kurių nepastebėjo jo amžininkai. Atidžiai
išnagrinėjęs šimtus senovinių, iš pažiūros nesu
sijusių tekstų, dabar pasiryžęs teigti, kad žmonijos
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istorija yra visiškai ne tokia, kaip skelbia pasaulio
religijos. Ir jis turi įrodymų!
3. Isaacson, Walter. Steve Jobs / skaitovas
Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2014. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tir. 25 egz. – Įgars. iš: Kaunas :
Obuolys, 2012.
Ši knyga yra apie gyvenimą, pilną pakilimų ir
nuosmukių, ir stiprią kūrybišką asmenybę, kurios
tobulumo siekis ir nuožmi varomoji jėga padarė
revoliuciją šešiose srityse: asmeniniuose kompiuteriuose, animaciniuose filmuose, muzikoje, telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose ir skaitmeninėje leidyboje.
4. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra : tyrinėjimai ir vaizdai / [sudarė Vytautas Ališauskas ir kt.]; skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V.: LAB, 2014. – 2 garso diskai MP3 fmt. – (Švietimas Lietuvos ateičiai). – Tir.15 egz. – Įgars. iš:
V.: Aidai, 2001.
Skirtingų kultūrų ir mentalitetų susidūrimas,
izoliacija, konkurencija; naujų reiškinių radimasis
ir augimas, senų nunykimas – visa tai tilpo unikaliame darinyje – Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje ir atsispindėjo jos dailėje, raštijoje, dvasingume.
7

Trisdešimt autorių – istorikų, filologų, dailėtyrininkų rašo apie įvairiausius kultūros reiškinius, kai
kurie iš tų reiškinių anksčiau net nebuvo patekę į
tyrinėtojų akiratį.
5. Zemkauskas, Rytis. Pasivaikščiojimai :
[pokalbiai] / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš: V.: Alma littera, 2013.
„Pasivaikščiojimuose“ sudėta dvidešimt istorijų, kuriose nekasdieniai pašnekovai – nuo kunigo iki paauglių mylimo dainininko – dosniai dalijasi
mintimis apie gyvenimą, kūrybą, didelius atradimus ir mažas silpnybes. Ši knyga – tai vienas iš
itin retų atvejų Lietuvoje, kai televizijos laida tampa literatūra.
6. Žydų kultūra : istorija ir dabartis = Jewish
culture : history and the present : [straipsnių rinkinys] / [sudaryt. ir moksl. red. Antanas Andrijauskas]; skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2014.
– 2 garso diskai MP3 fmt. – (Lietuvos žydų kultūros tyrinėjimai). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Kronta, 2009.
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Knygoje įvairių mokslinio pažinimo sričių specialistų straipsniuose aptariamos svarbios žydų ir
litvakų kultūros sritys.
FILOSOFIJA.
PSICHOLOGIJA.
ETIKA
7. Albisetti, Valerio. Atsigręžk į save / skaitovė Brigyda Ona Budrikienė. – V.: LAB, 2014. – 1
garso diskas MP3 fmt.– (Garsina savanoriai). –
Tir.20 egz. – Įgars. iš: V.: Katalikų pasaulis, 2014.
Kad ir kaip paradoksaliai atrodytų, kiekvienoje kančioje glūdi vidinio pasikeitimo ir dvasinio
tobulėjimo galimybė. Jei turėsime tai galvoje, kančia nebebus kažkas, nuo ko reikėtų bėgti, bet būsena, kurią reikia išgyventi, kad galėtume giliau
prasismelkti į savo sielos gelmes ir priartėti prie
Dievo. Tik nuo mūsų priklauso, ar sugebėsime tai
suprasti ir paversime kančią vidinio išsilaisvinimo
priemone.
8. Cantelmi, Tonino, Pensavalli, Michela.
Ar vadinsiu tave savo meile? / skaitovė Brigyda
Ona Budrikienė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš: V.: Katalikų pasaulio leidiniai, 2014.
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Knygos autoriai, italų psichoterapeutai, pasitelkę teorinę psichologijos medžiagą, gyvenimiškas istorijas, citatas iš literatūros ir kino, analizuoja, kas lemia mūsų santykių pasirinkimą, elgesį
panašiose psichologinėse situacijose, sprendimų
priėmimo būdus.
9. Crowther, Kiesha. Žinia daugiaspalvei
genčiai / skaitovas Valdas Aleksandravičius. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: Kaunas : Mijalba, 2013.
Šios knygos puslapiuose pasakojama istorija palies jūsų širdį ir, mes tikimės, uždegs jumyse karštą meilės Motinai Žemei ugnį. Šios knygos
tikslas – padėti jums prisiminti, kas iš tikrųjų esate. Jūs, skaitantieji šiuos žodžius, esate daug didingesni nei galite įsivaizduoti, esate dieviškosios
būtybės, galinčios pakeisti ateitį, pakeisti realybę.
10. Eagleman, David. Incognito : slaptieji
smegenų gyvenimai / skaitovas Darius Baliukevičius. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– (Garsina savanoriai). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.:
Tyto alba, 2014.
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Savo provokuojančioje knygoje „Incognito“
D. Eaglemanas bando pažvelgti į mūsų smegenų
gelmes. Tai, kas ten vyksta, tikrai kelia nuostabą.
Ne mažiau stulbina ir autoriaus siūlomų temų aprėptis. Kuo mes iš tiesų regime – akimis ar smegenimis? Kaip smegenų auglys pavyzdingą šeimos tėvą gali paversti seksualiniu iškrypėliu? Kaip
veikia narkotikai? Nuo ko priklauso grožio suvokimas? Ką mums žada mokslo laimėjimai kuriant
dirbtinį intelektą? Atsakymai iliustruojami įvairiausiais pavyzdžiais ir tai padeda mums geriau suvokti, kas iš tiesų vyksta mūsų smegenyse.
11. Miller, Alice. Gyvenimo keliai : [šešios istorijos] / skaitovas Darius Baliukevičius. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš: V.: Vaga, 2013.
Kaip ankstyvoji kančios ir meilės patirtis veikia tolesnį žmogaus gyvenimą ir bendravimą su
kitais? Šis klausimas raudona gija driekiasi per
visas šešias knygos „Gyvenimo keliai“ istorijas.
Dauguma jų pasakoja apie žmones, vaikystėje
kentusius nuo vienatvės ir užsisklendimo; suaugę
jie vis dėlto išmoko nuoširdžiai bendrauti, išreikšti
save, išsivadavo iš baimių ir saugumą užtikrinančių iliuzijų, įgijo pasitikėjimo savimi.
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12. Storch, Maja. Stipri moteris ilgisi stipraus
vyro / skaitovė Deimantė Rudienė. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 26 egz. – Įgars. iš: V.: Vaga, 2011.
Knygoje autorė, psichoterapeutė Maja Storch
tyrinėja šiuolaikinės moters santykius su vyrais,
elgesio modelius bei aiškina, į kokius meilės spąstus patenka stiprios moterys.
13. Svijašas, Aleksandras. Kaip mintimis
formuoti savo gyvenimo įvykius / skaitovė Živilė
Kuncaitė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 20 egz. – Įgars.
iš: Kaunas : Angelo šviesa, 2000.
Aleksandras Svijašas – psichologas ir psichoterapeutas. Jo sukurta metodika ypatinga, nes
čia klasikinės psichologijos ir psichoanalizės žinios yra papildytos ezoterikos ir parapsichologijos
elementais. Tai leidžia pažinti visus konkretaus
žmogaus esybės aspektus – protą, emocijas, dvasią – ir nustatyti tas gilumines kliūtis, kurios trukdo jam būti laimingam, gyventi jam tokį gyvenimą,
kokio jis sąmoningai trokšta. Aleksandro Svijašo
metodika padeda žmogui peržengti vidines ribas,
užimti tinkamiausią gyvenimo poziciją ir įvaldyti
savo lemties kūrimo instrumentus.
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14. Tepperwein, Kurt (Tepperweinas, Kurtas). Didžioji antistreso knyga / skaitovas Antanas
Bernotas. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Algarvė, 2007.
Jei stresas ir nuolat didėjanti įtampa apsunkina būtį, tuomet ši knyga yra kaip tik ta, kurios
Jums reikia! Gyvenimo impulsų gausa iš naujo
parodys, kaip Jūs galite praturtinti savo gyvenimą. Konkrečios užduotys padės išsivaduoti iš
kasdienio streso. Garsus ir sėkmingas mentalinis
treneris Kurtas Tepperweinas iš ilgametės savo
patirties specialiai atsipalaidavimo temai pritaikė
ir parengė visa, kas geriausia.
15. Vaitoška, Gintautas. Lengvas gyvenimas : krikščioniškosios psichologijos etiudai sutuoktiniams / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgars. iš: V.: Katalikų pasaulio leidiniai,
2007.
Knygoje pabrėžiama dvasinio augimo ir santuokinės psichologijos pažinimo svarba siekiant
harmonijos šeimos gyvenime. Savo teiginius
autorius gausiai iliustruoja kasdieninio gyvenimo
13

pavyzdžiais, gilios įžvalgos derinamos su konkrečiais patarimais.
RELIGIJA
16. Faustyna, sesuo (Faustina). Dienoraštis : Dievo gailestingumas mano sieloje / skaitovė
Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2014. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Dialogo kultūros institutas, 2005.
Šv. Marija Faustina Kowalska (1905–1938)
lenkų katalikų vienuolė, kurią pasaulis mini kaip
Dievo Gailestingumo kulto apaštalę. Trylika metų
išbuvusi vienuole, Vilniuje (1933–1936 m.) pradėjo rašyti dienoraštį ir paliko šešis tirštai prirašytus
sąsiuvinius. Dienoraštis buvo galutinai suredaguotas ir publikuotas 1981 m., o Lietuvoje išverstas ir išleistas, minint Faustinos gimimo šimtmetį.
17. Koranas : literatūrinių prasmių vertimas /
vertė Sigitas Geda ; skaitovas Darius Baliukevičius. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– (Garsina savanoriai). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.:
Kronta, 2008.
18. Navickas, Andrius. Kelio bendrija / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2014. – 1 garso
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diskas MP3 fmt. – (Bernardinai.lt biblioteka). – Tir.
20 egz. – Įgars. iš: V.: Bernardinai.lt, 2013.
Tai antroji www.Bernardinai.lt vyr. redaktoriaus, filosofijos daktaro ir religijos studijų magistro knyga. Knygoje apstu provokuojančių svarstymų apie tikėjimą, intriguojančių pasakojimų apie
iškilias Bažnyčios asmenybes (Motina Teresė, šv.
Pranciškus, Popiežius Pranciškus ir kt). Ši knyga – tai kvietimas į tikėjimo kelionę, priminimas,
kad į Dievo tautą įsijungiame imdami mums skirtą kryžių ir eidami su Išganytoju, o ne išmokdami
burtažodžių, praktikuodami ritualus, kurie esą gali
Dievą padaryti „saviškį“.
19. Rubin, Sergio, Ambrogetti, Francesca.
Popiežius Pranciškus : pokalbiai su Jorge Bergoglio / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2014.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš:
V.: Katalikų pasaulio leidiniai, 2013.
Knygoje pateikiami unikalūs ir tikslūs popiežiaus liudijimai apie įvairius jo gyvenimo vingius.
Popiežius pasakoja apie savo tėvų atvykimą į
Buenos Aires 1929 metais, vaikystę, pirmuosius
religinio pašaukimo pasireiškimus. Prisimena studijas kunigų seminarijoje, nuoširdžiai dalijasi su
skaitytojais šviesiomis savo mintimis ir nevengia
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nė vienos nemalonios temos: drąsiai kalba apie
maldos patirtis, celibatą, ganytojišką Bažnyčios
veiklą ir ją supurčiusius seksualinius skandalus.
20. Upanišados / vertimas iš sanskrito, paaiškinimai ir įvadinis straipsnis Audriaus Beinoriaus ; skaitovas Darius Baliukevičius. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 26 egz. – Įgars. iš: V.: Vaga, 2006.
„Upanišados“ – seniausi indų šventieji tekstai,
reikšmingiausias Indijos įnašas į pasaulio kultūrą.
Tai sanskrito kalba užrašyti daugelio mąstytojų
kūriniai iš įvairių amžių (kai kurie tekstai atsiradę
prieš 3 tūkstančius metų). Paprastai sakant, tai
dvasiniai pamokymai, kuriuos mokytojas perduoda mokiniui.
VISUOMENĖS MOKSLAI
21. E. paslaugos patogesniam gyvenimui :
[viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų,
sukurtų Europos Sąjungos struktūrinės paramos
lėšomis, naudotojo vadovas gyventojams] / skaitovas Zenonas Klimaitis. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. – Įgars. iš: V.:
LAB, 2014.
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22. Grinevičiūtė, Rūta. Raudonoji Dalia :
nuslėptieji Dalios Grybauskaitės biografijos puslapiai / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB, 2014.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgars.
iš: V.: Nataiva, 2013.
„Raudonoji Dalia“ – tai spaudos ir televizijos žurnalistės Rūtos Janutienės (Grinevičiūtės)
knyga, kurioje gvildenamos Dalios Grybauskaitės
kilmės mįslės, nagrinėjami tie jos biografijos aspektai, kuriuos ji nuslėpė nuo savo rinkėjų, kai siekė aukščiausio politinio posto Lietuvoje. Knygos
herojė niekada nesutiko atsakyti į autorės klausimus, todėl tai, kas čia parašyta, yra lyg Dalios
Grybauskaitės kaip asmenybės pristatymas per
kitų žmonių vertinimų prizmę, buvusiųjų valdinių
prisiminimus. Čia politikė pasirodo tokia, kokią ją
mažai kas matė.
23. Jaruševičiūtė–Žutautienė, Aurelija, Žutautas, Vytautas. Mirties pardavėjai : Lietuvos
mafijos istorija : Alfuko, Lopo, Lapino, Marafono
ir kitos grupuotės / skaitovas Algimantas Butvilas.
– V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
20 egz. – Įgars. iš: Kaunas : Kriminalistika, 2013.
Aurelijos Jaruševičiūtės ir Vytauto Žutauto knygoje „Mirties pardavėjai“ rašoma apie nu17

sikalstamų grupuočių bei pavienių prekiautojų
veiklą, apie tai, kad pelningą narkotikų prekybą
dažnai lydi ir žmogžudystės, ir kiti sunkūs nusikaltimai. Autoriai šioje knygoje aprašo ir apie kalėti iki gyvos galvos nuteistus Marafono grupuotės
nusikaltėlius, ir po 12–15 metų už grotų pasiųstus
narkotikų prekeivius iš Alfuko, Lopo, Lapino ir kitų
grupuočių.
24. Kiušaitė, Janina. Socialinis darbas su
specialiųjų poreikių turinčiais asmenimis : metodinė priemonė / leidinio skaitmeninę versiją parengė Zenonas Klimaitis. – V.: LAB, 2014. – 1 diskas
DAISY fmt. – (Metodinės priemonės). – Tir. 7 egz.
– Įgars. iš: V.: Edukologija, 2012.
25. Rekys, Tomas. Sovietų armijoje : [prisiminimai] / skaitovas Arminas Šileikis. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš: V.: Baltos lankos, 2013.
Tai knyga apie tarnybą sovietų armijoje. Ji
vyko ne karo ar regioninio konflikto aplinkoje, bet
ramioje vietoje įprasta eiga, kurios esminis akcentas buvo forsuotas ideologinis auklėjimas, vadinamojo naujo sovietinio žmogaus formavimas.
Tai ne vien akla marionetė, bet apskritai buko, ne18

mąstančio žmogaus tipas, mechaniškai atliekantis sistemines funkcijas.
Sociologija
26. Boo, Katherine. Amžiams atskirti nuo
grožio : gyvenimas, mirtis ir viltis Mumbajaus lūšnynuose / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš: V.: Eugrimas, 2014.
Tai tikra istorija apie skurdžiausius Mumbajaus miesto gyventojus, jų niūrią buitį ir skaudžius
likimus. Autorė įtaigiai ir vaizdžiai dėlioja epizodus
iš lūšnyno kasdienybės, leisdama viską stebėti iš
labai arti, kartu išgyventi kiekvieną šių žmonių patirtį : nuo skausmo dėl karčios neteisybės iki mažų
netikėtų pergalių džiaugsmo.
27. Iacocca, Lee A. (Jakoka, Li), Whitney,
Catherine. Kur dingo visi lyderiai? / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2014. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgars. iš: V.: Vaga,
2009.
Visas pasaulis, o kartu ir Lietuva, išgyvena krizę, kuri atsirado dėl atsakingų ir racionalių
sprendimų stokos ir galų gale dėl išties stiprių ir
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patikimų politikos bei ekonomikos lyderių nebuvimo. Būtent šios temos aptariamos šmaikščiu, lakonišku stiliumi parašytoje knygoje „Kur dingo visi
lyderiai?”.
Politika
28. Applebaum, Anne (Eplbaum, Anė). Geležinė uždanga : Rytų Europos sugniuždymas
1944–1956 m. / skaitovas Vytautas Širka. – V.:
LAB, 2014. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2013.
Baigiantis Antrajam pasauliniam karui Sovietų Sąjungai atiteko didžiulė teritorija – visa Rytų
Europa, kuri per trumpą laiką tapo nauja politine
ir dorovine komunistine bendrija. Knygoje „Geležinė uždanga” autorė atskleidžia, kaip buvo sukurti
Rytų Europos komunistiniai režimai ir koks tapo
žmonių gyvenimas.
29. Lucas, Edward (Lukasas, Edvardas).
Apgaulė : šnipai, melas ir kaip Rusija mausto Vakarus / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz.–
Įgars. iš: V.: Baltos lankos, 2013.
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Naujoji tyrinėtojo knyga – tai intriguojantis
pasakojimas apie tai, kaip siekdamas įtvirtinti valdžią Rusijoje ir už jos ribų Vladimiras Putinas ir
jo aplinka be skrupulų naudoja dar Šaltojo karo
metais išplėtotą saugumo institucijų ir šnipų tinklą.
Knygoje pateikiama daug įdomių ir naujų faktų
apie šiuolaikinės Rusijos saugumo institucijų bei
jų bendradarbių veiklos metodus.
30. Slezkine, Yuri (Sliozkinas, Jurijus).
Žydų šimtmetis : žydai šiuolaikiniame pasaulyje /
skaitovė Giedrė Daugirdaitė. – V.: LAB, 2014. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.:
Tyto alba, 2010.
Knygoje autorius drąsiai teigia, kad perkeltine prasme visi mes šiandien esame žydai. Istorikas aiškina, kodėl moderniajame pasaulyje išskirtinai žydai pasiekia aukščiausių laimėjimų mokslo,
meno, politikos, verslo ir kitose srityse. Taip pat
daug dėmesio skiria dramatiškiems žydų likimo
posūkiams Rusijos imperijoje ir Sovietų Sąjungoje.
Etnografija. Papročiai.
31. Drukteinis, Giedrius Stanislovas. Kodėl spaudžiam dešinę : apie etiketą ir manieras /
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skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2014. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš:
V.: Tyto alba, 2014.
„Kodėl spaudžiam dešinę. Apie etiketą ir manieras“ – šeštoji Giedriaus Drukteinio knyga. Joje
atskleidžiama, kokiais elgesio principais rėmėsi
žmonija įvairiais savo istorijos tarpsniais.
32. Klimka, Libertas. Tautos metai : [apie tradicines kalendorines ir šeimos šventes] / skaitovai
Libertas Klimka, Loreta Stoliarovienė, Justina Mileškaitė, Justė Michailinaitė. – V.: LAB, 2014. – 2
garso diskai MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš: V.:
Etninės kultūros globos taryba, 2008.
33. Vasiljevas, Aleksandras. Mados likimai /
skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2014.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars.
iš: V.: Sofoklis, 2014.
Garsiam mados istorikui, menotyrininkui ir
teatro dailininkui Aleksandrui Vasiljevui mada yra
profesija ir pašaukimas, taip pat dingstis pamąstyti
apie meno, žmonių, šalių likimus. Kiekvienas šios
knygos skyrius rodo nepaprastą susidomėjimą visais gyvenimo aspektais, atsidavimą savo veiklai
ir meilę aprašomiems žmonėms. Aleksandras Va22

siljevas entuziastingai pasakoja apie Egipto papuošalus ir šiuolaikinius drabužius, samprotauja
apie garsių dizainerių likimus arba menininkų, kurių daugumą pats pažinojo, gyvenimą ir mirtį.
Tiflologinė literatūra
34. Alvydo Valentos poezijos knygos
„Nuožmiai artėjantis“ pristatymas : (2014 01
21; Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjunga) / renginio
vedėja Janina Riškutė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso
diskas AUDIO fmt. – Tir. 2 egz.
35. Antano Jonyno 90–mečio minėjimas :
(2013 12 17; Vilnius, LAB) / renginio vedėja Justina Gagarina. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas
AUDIO fmt. – Tir. 2 egz.
36. Baltosios lazdelės paminėjimas (2014
10 15). – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 2 egz.
Turinys: 1. Rūta Kupetytė, Artūras Matusas:
interviu su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
pirmininku Sigitu Armonu. Iš Lietuvos radijo laidos
„Ryto garsai“, transliuotos 2014 10 15 2. Tadas
Grabys: Interviu su Lietuvos aklųjų bibliotekos direktore Rasa Januševičienė ir Genriku Pavliukia23

necu. Iš „Žinių radijo“ laidos „Žvilgsnis“, transliuotos 2014 10 15.
37. Griniūtė, Gerūta. Muzikinis pastišas :
LRT programos „Klasika“ laida apie dirigentą Antaną Jozėną, transliuota 2014 10 10. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 2 egz.
Laidoje kalba: Jurijus Kalcas, Povilas Gylys,
Lionginas Abarius
38. Susitikimas su Alvydu Valenta Panevėžio Šiaurinėje bibliotekoje : (2014 04 28; Panevėžys) / renginio vedėja Danutė Zuozienė. – V.:
LAB, 2014. – 2 garso diskai AUDIO fmt. – Tir. 2
egz.
39. Tiflobibliotekininkystės darbai : D.2 /
sudarė Rasa Januševičienė ; skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: LAB, 2013.
ZOOLOGIJA
40. Januškis, Vaidotas. Gyvūnų gebėjimai /
skaitovas Mantautas Bružas. – V.: LAB, 2014. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Pasaulio paslaptys). –
Tir. 24 egz. – Įgars. iš: V.: Didakta, 2013.
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Knygoje autorius pasakoja apie neįtikimus
gyvūnų gebėjimus. Perskaičiusieji geriau pažins
skruzdes, žiurkes, varnas, kates, šunis, beždžiones, dramblius ar delfinus. Retai kas yra girdėjęs apie savotišką skruzdžių civilizaciją ar varnų,
dramblių stebėtinai aukštą intelektą. Greičiausiai
daugelio nenustebins kačių ar šunų gebėjimai, tačiau kitų gyvūnų sumanumas galbūt privers giliau
susimąstyti, ar žmogus yra vienintelė protinga būtybė mūsų planetoje.
41. Morris, Desmond (Morisas, Desmondas). Žmonių zoologijos sodas / skaitovas Darius
Baliukevičius. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš: V.: Vaga, 2013.
Kaip teigia autorius, gyvenimas – „tai įdomiausias žaidimas, kokį pasaulis kada nors matė.
Būtų kvaila siūlyti, kad kas nors sušvilptų ir jį sustabdytų. Vis dėlto, yra kitokių būdų žaisti šį žaidimą ir, jei galima geriau suprasti tikrąją žaidėjų
prigimtį, turėtų būti įmanoma padaryti žaidimą dar
malonesnį nedarant jo pavojingesnio ir – galiausiai – katastrofiško visai rūšiai.“
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MEDICINA
42. Edmond, Susan L. Sąnarių mobilizacija, manipuliacija : technikos skirtos galūnių sąnariams ir stuburui / skaitovė Jūratė Doveikienė. –
V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgars. iš: Kaunas : Vitae Litera, 2012.
Taip pat DAYSY fmt. – Tir. 7 egz.
43. Garbuzovas, Genadijus. Arbatinis grybas ir kiti gydomieji užpilai / skaitovė Elvyra Latėnienė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 20 egz. – Įgars. iš: Kaunas : Obuolys, 2009.
Šioje knygoje jūs rasite daugiau kaip 100 autorinių gydančių grybų gėrimų receptų. Ir ne tik iš
arbatinio grybo, kuris visiems gerai žinomas. Retas yra girdėjęs apie pieno grybą, Tibeto grybą,
indiškuosius ryžius ir unikalių gydančių savybių
produktus, gaunamus jų pagalba. Šių unikalių
grybų dėka apsirūpinsite sveiku maistu, atstatysite organizmo bakterijų pusiausvyrą ir atsikratysite
daugelio disbakteriozę lydinčių negalavimų.
44. Gray, Miranda. Raudonasis mėnulis :
[kaip suprasti ir panaudoti kūrybines, seksualines
ir dvasines menstruacijų ciklo dovanas] / skaitovė
Lina Ratkevičiūtė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso dis26

kas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 20 egz.
– Įgars. iš: Kaunas : Mijalba, 2014.
45. Natūralūs sveikatos receptai pagyvenusiems žmonėms / skaitovė. Nijolė Lipeikaitė. –
V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Sveikatos receptai). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: Kaunas :
Medicina visiems, 2012.
46. Treben, Maria. Vaistingieji augalai iš
Gamtos vaistinės : patarimai, kaip gydytis žolelėmis / skaitovė Rasa Viskantaitė. – V.: LAB, 2014.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars.
iš: V.: Algarvė, 2005.
Maria Treben – austrų žolininkė ir fitoterapijos žinovė. Jos knygoje „Vaistingieji augalai iš
Gamtos vaistinės” nestinga praktinių patarimų ir
išsamių žinių apie gydomąją žolelių galią. Autorė
dalijasi patirtimi, kaip per gilų krikščionišką tikėjimą galima sustiprinti kūną ir dvasią, kad būtume
sveiki ir stiprūs.
MENAS
47. Aleksaitė, Irena. Stepas Jukna / skaitovė
Dagna Juknaitė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas
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MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Lietuvos
TSR teatro draugija, 1974.
48. Gerulaitis, Viktoras. Kupė su Johannu
Straussu : neišgalvotos muzikos istorijos / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2014. – 1 garso
diskas MP3 fmt. –Tir. 18 egz. – Įgars. iš: Vilnius :
Tyto alba, 2013.
Tai V. Gerulaičio knygos „Pavėsinėje su Richardu Wagneriu. Neišgalvotos muzikos istorijos“
tęsinys, arba antras tomas. Pirmoji „Neišgalvotų
muzikos istorijų“ dalis sulaukė didelio populiarumo. Skirta skaitytojui, besidominčiam muzika,
mėgstančiam garsių žmonių gyvenimo istorijas,
norinčiam praplėsti savo akiratį.
49. Kuprevičius, Giedrius. Koncertas :
[kompozitoriaus, karilionininko atsiminimai] / skaitovas Romualdas Ramanauskas. – V.: LAB, 2014.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Tyto alba,
2014.
Knygą pavadinau „Koncertu“, nes ji ir yra
koncertas, mano gyvenimo koncertas, su mano
muzika, jos atlikėjais, manimi besidominčia publika, kritika, aplinka, kurioje formavausi, klydau,
švenčiau pergales ir galiausiai esu laimingas. Joje
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daug veikėjų, kurie kaip valse sukasi poromis, kai
kada – gausiame ratelyje, o kitąkart, žiūrėk, tenka
judėti ir vienam. Giedrius Kuprevičius
50. Lennon, Cynthia (Lenon, Sintija). Džonas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš: V.: Novelita, 2013.
Roko muzikanto, „The Beatles“ dainininko
Dž. Lenono pirmosios žmonos pasakojimas apie
drauge praleistus metus ir gyvenimą po dainininko mirties.
51. Macaitis, Saulius. 100 žymiųjų pasaulio
filmų / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš: V.: Vaga, 2000.
Ši knyga vertinga keleriopai: viena, kaip šviečiamasis, pažintinis leidinys – nors ir teigdamas,
kad ji ne kino istorija, autorius vis dėlto prisilaiko
tam tikros chronologijos ir sugeba sudaryti įspūdį
apie pasaulinį kinemotografą; antra, kaip parankinė knyga kino mėgėjui.
52. Rūta Staliliūnaitė : aš esu Barbora : atsiminimai apie scenos karalienę / [sudaryt. Svajū29

nas Sabaliauskas] ; skaitovė Eglė Čekuolytė. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgars. iš: Kaunas : Obuolys, 2014.
Rūta Staliliūnaitė – fenomenali aktorė, scenos karalienė, sukūrusi nemirtingąjį Barboros
Radvilaitės vaidmenį ir tapusi meilės Lietuvai simboliu. „Aš esu Barbora“ – neeilinis, intymus žvilgsnis į Lietuvos teatro primadonos Rūtos Staliliūnaitės gyvenimą jos draugų ir kolegų akimis. Kas iš
tiesų buvo Rūta? Praskleiskime scenos uždangą…
BENDRIEJI KALBOTYROS IR
LITERATŪROS KLAUSIMAI
53. Kalbos, pakeitusios pasaulį / sudaryt.
Simon Sebag Montefiore ; skaitovas Juozas Šalkauskas. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2013.
„Kalbos, pakeitusios pasaulį“ – S. S. Montefiore’s surinktos žymiausių politikų, visuomenės
veikėjų, valstybių vadovų, karalių, imperatorių, popiežių ir prezidentų kalbos, vienu ar kitu laikotarpiu turėjusios didelį poveikį istorijos eigai. Viena
svarbiausių knygos vertybių – joje pateikiamas
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istorinis kontekstas: aplinkybės, kuriomis kalbos
buvo pasakytos, ir trumpos oratorių biografijos.
54. Venclova, Tomas. Pertrūkis tikrovėje :
straipsniai apie literatūrą ir kultūrą / skaitovas Juozas Šalkauskas. – V.: LAB, 2014. – 2 garso diskai
MP3 fmt. – Tir 15 egz. – Įgars. iš: V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012.
Straipsnių rinktinėje publikuojami per keturiasdešimt su viršum metų, įvairiomis progomis
literatūros ir kultūros temomis rašyti ir ilgainiui susikaupę straipsniai bei esė. Daugelis jų, anksčiau
publikuoti anglų, rusų ar lenkų kalbomis, dabar
tapo prieinami ir lietuvių kalba.
LITERATŪRA APIE RAŠYTOJŲ
GYVENIMĄ IR KŪRYBĄ
55. Atsiminimai apie Joną Jablonskį : šaltiniai / sudaryt. Giedrė Čepaitienė, Lionė Lapinskienė ; skaitovas Juozas Šalkauskas. – V.: LAB,
2014. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš: V.: Gimtasis žodis, 2010.
Knygoje pateikiama daugiau nei šimtas tekstų – J. Jablonskio artimųjų, bičiulių ir bendražygių,
mokinių ir studentų atsiminimų, kuriuose atsklei31

džiamas sudėtingas kalbininko gyvenimas Lietuvoje ir svetimuose kraštuose. Knyga skiriama
ne tik lingvistams, literatūrologams, istorikams,
sociologams, psichologams, edukologams, bet ir
visiems, kuriems svarbi gimtosios kalbos istorija,
Jono Jablonskio darbai ir asmenybė.
56. Daujotytė–Pakerienė, Viktorija. Justino
Marcinkevičiaus žemė : žmogaus šiapus / skaitovas Vytautas Širka. – V.: LAB, 2014. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Alma
littera, 2012.
Knygoje siekiama atskleisti Justino Marcinkevičiaus asmens ir kūrybos vienį, svarbiąsias poetines reikšmes sutelkiant į gyvenimą, į klausimus,
kurių niekas negali išvengti. Daugiausia mąstoma
apie lyriką, joje girdint ir epinių prasmių gausmą.
Naujai ryškinami tragiškieji poeto kūrybos bruožai.
Bandoma pagrįsti „nacionalinio poeto“ sampratą,
siejant ją su tautos mentaline erdve.
57. Daujotytė–Pakerienė, Viktorija. Tragiškasis meilės laukas : apie Sigitą Gedą : iš poezijos, užrašų, refleksijų / skaitovas Vytautas Širka.
– V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
24 egz. – Įgars. iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2010.
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Žinomos literatūros tyrinėtojos knyga apie
neseniai mirusį Sigitą Gedą (1943–2008) – poetą,
eseistą, vertėją, dramaturgą. Tai originalus, impulsyviai parašytas eseistinis veikalas, aprėpiantis
vieno didžiausių lietuvių poetų gyvenimo ir kūrybos savitumus. Jis išsiskiria atvira niuansuota kalba apie prieštaringumų nestokojusį kūrėjo charakterį, jo unikalumo supratimais, kūrybos tragizmo
analize.
58. Haley, James L. Vilkas : Džeko Londono
gyvenimai / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgars. iš: V.: Gimtasis žodis, 2013.
Knygoje autorius narplioja sudėtingą Dž. Londono kelią kūrybos link, sukuria ryškų legendinio
rašytojo, susitapatinusio su vilku, portretą. Kritikų
nuomone, Haley’is suvokia tai, ko kiti Dž. Londono
gyvenimo ir kūrybos tyrinėtojai nesugebėjo įžvelgti: rašytojas turėjo daug gyvenimų, o savo paties
identitetą tyrinėjo per literatūros kūrinius.
59. Irnberger, Harald (Irnbergeris, Haroldas). Gabrielis Garsija Markesas : tikrovės magija :
[biografija] / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2008.
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Šioje įdomiai papasakotoje biografijoje su
didele pagarba, kurios rašytojas tikrai nusipelnė
savo gyvenimu ir kūryba, biografas pirmiausiai
piešia Gabrielio Garsijos Markeso, kaip įtakingos
figūros Lotynų Amerikos gyvenime, portretą.
60. Jakševičiūtė, Dagnė. Gyvenom socializme : prisiminimai apie rašytoją Juozą Baltušį /
skaitovė Eglė Čekuolytė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.:
Alma littera, 2013.
Aktorė Dagnė Jakševičiūtė yra išleidusi knygą apie savo motiną, garsią aktorę Moniką Mironaitę. Knygoje „Gyvenom socializme“ ji prisimena
patėvį, lietuvių literatūros klasiką Juozą Baltušį.
Tokį, kokį jį pažinojo pati, kiti namiškiai, draugai,
bendradarbiai, galbūt ir priešai.
61. Kukulas, Valdemaras. Pauliaus Širvio
gyvenimas ir kūryba : ženklai ir pražvalgos : monografija / skaitovas Vytautas Širka . – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
2013.
Poetas, literatūros kritikas Valdemaras Kukulas (1959–2011) studiją apie garsųjį poetą Paulių
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Širvį vertino kaip svarbųjį savo gyvenimo darbą ir
nespėjo parašyti tik baigiamųjų puslapių. Ši knyga – plačiausias P. Širvio biografijos ir kūrybos
atvaizdas, prisodrintas žinių, legendų, liudijimų,
persmelktas tyrinėjimo aistros.
62. Palilionis, Petras. Svajojęs gražų gyvenimą : apmatai Juozo Grušo portretui / skaitovas
Vytautas Širka. – V.: LAB, 2014 . – 2 garso diskai
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Lietuvos rašytojų s–gos l–kla, 2001.
Autoriaus apmąstymai ir autentiški tiesioginio bendravimo įspūdžiai, J. Grušo prisiminimai,
korespondencija, archyvų dokumentai, amžininkų
prisiminimai, lig šiol neskelbti dokumentai, faktai,
nuotraukos. Leidinys skiriamas 100–osioms rašytojo gimimo metinėms. 2001 m. LR Kultūros ministerijos premija už publicistikos kūrinius kultūros
temomis.
GEOGRAFIJA
63. Digrytė, Eglė. Laiškai iš Kabulo : [kelionės apybraiža] / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2014.
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Knygoje pasakojama apie tai, kaip žmonės
susigyvena su nuolatine grėsme, apie Afganistano gyventojus, kultūrą ir istoriją, apie kitokį tikėjimą ir papročius, apie savitą požiūrį į moteris ir
vakariečius. Autorė pamažu sklaido šią šalį gaubiančius mitus, vedžioja skaitytoją po rytietiškus
turgus, miesto prekybos centrus, supažindina su
vakariečių rūpesčiais Kabule…
ISTORIJA
64. Angela, Alberto (Andžela, Albertas).
Meilė ir seksas senovės Romoje / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš: V.: Tyto alba,
2014.
Ši knyga – apie tai, kas gyvenimą daro pakeliamą. Apie meilę. „Meilė ir seksas senovės Romoje“ atsako į daugybę klausimų. Kaip bučiavosi
senovės romėnai, ką žiūrėdami vienas kitam į akis
sakydavo įsimylėjėliai, ar sužadėtinis kviesdavo
savo mylimąją vakarienės… Ar egzistavo neištikimybė ir jei taip – tai kas grėsė neištikimiesiems?
65. Barauskienė, Edita. Karūna žalčių karaliui : istoriniai pasakojimai / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3
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fmt. – Tir. 25 egz. – Įgars. iš: V.: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2013.
Edita Barauskienė, knygų apie Ievą Simonaitytę, Priekulės kraštą, Martyną Mažvydą ir Abraomą Kulvietį autorė, pasakoja apie baltų istorinę kelionę. Mėginimai krikštyti prie Baltijos gyvenančias
pagoniškas gentis, prasidėję taikiomis Adalberto
ir Brunono misijomis į prūsų žemes, virto kelis
šimtmečius trukusia kryžiuočių agresija. Itin daug
dėmesio autorė skiria Lietuvos valdovų – Mindaugo, Gedimino, Kęstučio, Jogailos ir Vytauto – požiūriui į krikščionybę, jų diplomatinei ir ginkluotai
kovai prieš Vakarų Europos riterius, pasibaigusiai
pergale Žalgirio laukuose ir žemaičių krikštu 1413
metais.
66. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus istorija : legendos ir tikrovė / skaitovas Darius Baliukevičius. – V.: LAB, 2014. – 3 garso diskai MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 20 egz.
– Įgars. iš: V.: Charibdė, 2010.
Knygoje aptariama Vilniaus miesto raida nuo
pirmųjų paminėjimų iki šių dienų. Atskirais laikotarpiais nagrinėjamos skirtingos temos, kaip Vilnių
niokoję karai, miesto savivalda, amatai, prekyba,
pramonė, miesto plėtra, transportas, vandentiekis
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ir gaisrai. Nagrinėjama įvairių institucijų raida, aprašoma miestiečių buitis, turėtos valdos, baldai,
drabužiai, papuošalai. Sukaupta gausi informacija
perteikiama patraukliu, įdomiu stiliumi.
67. Ganusauskas, Edmundas. Išėjęs į žygį :
monografija / skaitovas Romualdas Ramanauskas. – V.: LAB, 2014. – 2 garso diskai MP3 fmt.
– Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Interkelias, 2013.
Monografija skirta sovietų lagerių kaliniui,
Kovo 11–osios akto signatarui, 49 ekspedicijas
surengusiam keliautojui, 16 knygų autoriui Gediminui Ilgūnui (1936–2010) atminti.
ĮVAIRIŲ ŠALIŲ
GROŽINĖ LITERATŪRA
Airių literatūra
68. Gillece, Karen (Gilis, Karen). Pakrantės
sąnašos : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. –
V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Šiuolaikinis Europos romanas). – Tir. 30 egz. – Įgars.
iš: V.: Mintis, 2013.
„Pakrantės sąnašos“ – pasakojimas apie meilės paieškas ir jos pasekmes, apie neišsenkantį
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motinos tikėjimą, kad jos vaikas bus rastas – net ir
tada, kai, rodos, nelieka jokių vilčių.
69. Monaghan, Louise (Monahan, Luiza).
Pagrobta / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš: V.: Alma littera, 2013.
Tikra istorija apie motiną, kuri rizikavo savo
gyvybe, kad išgelbėtų vyro pagrobtą ir į Siriją išvežtą dukterį.
Anglų literatūra
70. Beckett, Simon (Beketas, Saimonas).
Kapo šauksmas : detektyvinis romanas / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2014. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš: V.:
Tyto alba, 2013.
„Kapo šauksmas“ – kankinančios įtampos pilnas detektyvas, nei įtaiga, nei siužeto posūkiais
nenusileidžiantis kitoms Deivido Hanterio serijos
knygoms.
71. Dickens, Charles (Dikensas, Čarlzas).
Pomirtiniai Pikviko klubo užrašai : [romanas] /
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skaitovas Romualdas Ramanauskas. – V.: LAB,
2014. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2007.
„Pomirtiniai Pikviko klubo užrašai” – tai komiško absurdo enciklopedija. Vos pasirodžiusi,
knyga sulaukė nepaprasto pasisekimo. Šis kūrinys laikomas vienu puikiausių humoro pavyzdžių
anglų literatūroje. Savo veikėjų neįprastumu, šiltu
humoru ir aštria ironija romanas nepaliauja žavėti
iki šiol.
72. Follett, Ken (Foletas, Kenas). Žemės
stulpai : istorinis romanas / skaitovas Rimantas
Pranckūnas. – V.: LAB, 2014. – 2 garso diskai
MP3 fmt. – Tir. 25 egz. – Įgars. iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Istoriniame romane „Žemės stulpai“ autorius
vaizduoja gotikinės katedros statybą viduramžių
Anglijoje, veiksmas trunka apie keturiasdešimt
metų. Čia daug tikrų XII a. Anglijos istorijos įvykių
(imperatorės Modės ir karaliaus Stepono kovos
dėl sosto, trintis tarp monarchų ir bažnyčios vadovų).
73. Greene, Graham (Grynas, Greihamas).
Galybė ir garbė : romanas / skaitovė Eglė Čekuo40

lytė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 30 egz. – Įgars. iš: V.: Sofoklis, 2013.
Romano veiksmas vyksta Meksikoje XX a.
ketvirtajame dešimtmetyje, kai buvo persekiojama
Katalikų Bažnyčia. Pagrindinis veikėjas – katalikų
kunigas – vaizduojamas kaip nuodėmingas, klystantis, silpnas žmogus, kurį jo sąžiningumas, kankinystė, ištikimybė dvasininko pareigai veda šventumo keliu. 2005 m. Time žurnalas išrinko „Galybę
ir garbę“ viena iš 100 geriausių knygų, parašytų
anglų kalba nuo 1923 m.
74. Harris, Joanne. Persikai ponui klebonui
[pasaulinio bestselerio „Šokoladas“ tęsinys : romanas] / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš: V.: Versus aureus, 2013.
Trečioji Joanne Harris istorija apie šokolado
meistrę Vianą Rošė, senuosius draugus, naujuosius kaimynus, jausmais ir aromatais alsuojančią
Lankenę ir seną pažįstamą – kleboną Frensį Reino užburia ir nepaleidžia iš savo glėbio. Šį sykį
prie slaptingos magijos drąsiai prisideda nenuorama pietys, būdingas tiktai Pietų Prancūzijos apylinkėms.
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75. James, E.L (Džeims, E.L.). Penkiasdešimt išlaisvintų atspalvių : [romanas] / skaitovė
Eglė Špokaitė. – V.: LAB, 2014. – 2 garso diskai
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera,
2013.
Erotinė „Penkiasdešimt atspalvių“ trilogija
apie neįprastus vyro ir moters santykius sukėlė
revoliuciją literatūros pasaulyje. Dabar, pagaliau
būdami drauge, pagrindiniai knygos herojai turi
viską: meilę, aistrą, artumą, turtus ir neribotų galimybių pasaulį. Tačiau kaip tik tuomet, kai, rodos,
nieko netrūksta, nelaimė ir likimas padeda išsipildyti baisiausiems Anos košmarams…
76. Koomson, Dorothy (Kumson, Dorotė).
Mano vyro paslaptis : romanas / skaitovė Nijolė
Lipeikaitė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2013.
Tai dar vienas puikus D. Koomson psichologinis romanas, vaizduojantis sudėtingus žmonių santykius, skatinantis susimąstyti apie šeimą,
draugystę, pasitikėjimą ir išdavystę.
77. Koomson, Dorothy (Kumson, Dorotė).
Zefyrai pusryčiams : romanas / skaitovė Regina
Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas
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MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera,
2011.
Kendra Tamalė iš Australijos grįžusi į Angliją
susiranda darbą ir išsinuomoja kambarį pas Kailą Gadsborą, kuris yra vienišas tėtis, auginantis
dvynukus. Kendra tetrokšta vieno – palikti praeitį
užmarštyje ir pradėti naują, ramų gyvenimą. Bet
vieną dieną išsipildo baisiausios Kendros baimės
– ją pasiveja praeitis, tad naujasis gyvenimas ima
slysti iš rankų. Ji netenka taip mylimų ir branginamų dvynukų…
78. Lawrenson, Deborah. Žibintas : [romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš: V.: Metodika, 2012.
Aistringus įsimylėjėlius Evą ir Domą siautulinga draugystė nuvedė į Kadagyną, seną, levandų laukų apsuptą namą Pietų Prancūzijoje. Jauna moteris niekada nebuvo tokia laiminga kaip tą
vasarą. Artėjant rudeniui, vėstant orams mylimieji
ima tolti vienas nuo kito. Evą persekioja buvusios
Domo žmonos šmėkla, vis dažniau užplūsta nepaaiškinamos grėsmės nuojauta…
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79. Le Carré, John (Le Kare, Džonas). Bastūnas, siuvėjas, kareivis, šnipas : romanas / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2014. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš:
Kaunas : Obuolys, 2013.
Garsiajam Johno Le Carré romanų personažui, aštunto dešimtmečio šerlokui Džordžui Smailiui tenka spręsti pasaulinio masto užduotį. Įsimylėjusi rusų agentė išduoda šiurpią paslaptį: britų
centrinėje žvalgyboje, „Cirke“, yra kurmis – dvigubas sovietų agentas, prasirausęs iki aukščiausių
ešelonų. Vadovaujamas Karlo iš Maskvos saugumo, šnipas jau spėjo niekais paleisti slapčiausias
žvalgybines operacijas ir sunaikino produktyviausius informatorių tinklus…
80. Losada, Isabel (Losada, Izabelė). Kaip
aš ieškojau savęs, arba Penki keliai į rojų / skaitovė Lina Ratkevičiūtė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Alma
littera, 2013.
Knygos „Kaip aš ieškojau savęs, arba penki
keliai į rojų“ autorė Isabelė Losada išsikėlė kuklų
tikslą – „kasdien jaustis beprotiškai laiminga“. Tačiau paaiškėjo, kad kelias sunkus, o Visata neatsiliepia į jos norus. Isabelė lieka be darbo, be vyro,
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namuose tvyro sumaištis. „Viskas, kas tik galėjo
būti blogai, ir buvo blogai“, – sako ji. Taigi knygos
autorė nusprendžia pertvarkyti gyvenimą ir pasikeisti pati.
81. Lovering, Jane. Širdies muzika : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš: V.: Alma littera, 2014.
Tai netikėtų posūkių, romantikos ir puikaus
humoro kupinas pasakojimas apie praeityje skaudžių dalykų patyrusius ir didelių paslapčių turinčius
du jaunus žmones, kurie ryžtasi mesti sau iššūkį
ir pamėginti dar kartą patikėti gyvenimu ir meile.
82. Miller, Andrew. Snieguolės : [kriminalinis romanas] / skaitovas Mantautas Bružas. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30
egz. – Įgars. iš: V.: Metodika, 2012.
Debiutinis A. D. Miller romanas – sukrečianti
ekskursija po tamsiąją Maskvos ir žmogiškosios
prigimties pusę. Snieguolės savo jėga ir poezija
apima visus pojūčius, knyga pribloškianti ir įtraukianti. Snieguolės – tai kūnai, kurie per atlydį išnyra į paviršių. Daugiausia girtuokliai ir benamiai,
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kurie paprasčiausiai pasiduoda ir atsigula į baltą
patalą, taip pat aukos, žudikų paslėptos pusnyse.
83. Moyes, Jojo (Mojes, Džodžo). Mergina,
kurią palikai : [romanas] / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Įgars. iš: Kaunas : Jotema, 2013.
Knygoje „Mergina, kurią palikai“ dvi jaunas
moteris skiria ištisas amžius, bet vienija pasiryžimas visais įmanomais būdais kovoti už tai, kas
joms brangiausia.
84. Orwell, George (Orvelas, Džordžas).
Gyvulių ūkis : [fantastinė apysaka] / skaitovės
Monika Bernotienė ir Rasa Simynaitė. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 26 egz. – Įgars. iš: Kaunas : Jotema,
2009.
Šioje G. Orvelo knygoje pasitelkus gyvulinės
pasakėčios tradiciją, jungiamas satyrinis ir politinis
įtūžis su gyvybingu mitinio kūrinio amžinumu. Tai
viena iš didžiųjų politinių alegorijų, o jos pasakojama istorija yra apie tai, kaip socialinė revoliucija
(vieno Anglijos ūkininko gyvuliai susimokę sukyla
prieš šeimininką, išveja jį ir pradeda ūkyje kurti savarankišką gyvenimą) virto diktatūra ir išdavyste.
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85. Orwell, George (Orvelas, Džordžas).
1984–ieji : romanas / skaitovė Rasa Simynaitė. –
V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Vyturys, 1991.
Pasislėpęs pakrikos Tiesos ministerijos Registrų skyriuje Vinstonas Smitas sumaniai perrašo
praeitį, kad ji atitiktų Partijos poreikiams. Tačiau
giliai širdyje jis priešinasi totalitariniam pasauliui,
kuriame gyvena, pasauliui, kuris reikalauja absoliutaus paklusnumo ir kontroliuoja žmogų viską
matančiais monitoriais ir budria Didžiojo Brolio
akimi. Trokštantis tiesos ir laisvės Smitas užmezga meilės romaną su savo kolega Džiulija, tačiau
netrukus supranta, kad šiame košmariškame pasaulyje meilė yra neapykanta, karas – taika, o tikroji laisvės kaina – išdavystė.
86. Rowling, Joanne Kathleen (Rouling,
Džoana K.). Netikėta vakansija : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB, 2014. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgars. iš: V.: Alma
littera, 2013.
Tai didelis romanas apie mažą provincijos
miestelį. Kurdama ryškius personažus ir gyvai pasakodama apie jų likimus, nestokojanti ironijos bei
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humoro rašytoja iškelia opias mūsų laikų visuomenės problemas.
87. Sellers, Susan. Vanesa ir Virdžinija :
[biografinis romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 30 egz. – Įgars. iš: V.: Gimtasis žodis, 2013.
Susan Sellers – rašytojos Virdžinijos Vulf
kūrybos tyrinėtoja. Šioje knygoje ji naujai interpretuoja Virdžinijos Vulf savižudybę – kaip ilgos
seserų konkurencijos kulminaciją. Knygoje atskleidžiami keisti, prieštaringi seserų santykiai…
88. Shah, Saira. Virtuvė be pelių : romanas /
skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2014.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš:
V.: Tyto alba, 2014.
„Virtuvė be pelių” – jaudinančiai šiltas, išmintingas ir kartais juokingas pasakojimas apie meilę,
ištvermę ir apie tai, kad patys sunkiausi dalykai
gyvenime būna ir patys geriausi.
89. Stedman, M. L. Švyturys tarp dviejų vandenynų : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė.
– V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
30 egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2013.
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M.L. Stedman gimė ir augo Vakarų Australijoje, šiuo metu gyvena Londone. „Švyturys tarp
dviejų vandenynų“ – pirmoji rašytojos knyga,
Australijoje ir už jos ribų iškart sulaukusi didelio
skaitytojų susidomėjimo ir kritikų pripažinimo, jau
išversta į daugiau kaip 20 kalbų.
Australų literatūra
90. Mailz, Rozalin. Sugrįžimas į Edeną : romanas : Kn. 1 / skaitovė Liuda Kudinova. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 26 egz. – Įgars. iš: Kaunas : Vaiga, 1994.
„Sugrįžimas į Edeną“ – tai savotiškas XX a.
grafo Montekristo meilės ir keršto variantas, tik
teisybės įkūnytojo vaidmenį vaidina moteris Stefani Harper. Stipri meilė, išdavystė, turtų godulys,
grįžimas iš mirties ir atpildas – svarbiausi romano
siužeto vingiai…
91. Mailz, Rozalin. Sugrįžimas į Edeną : romanas : Kn. 2 / skaitovė Giedrė Liugaitė. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 26 egz. – Įgars. iš: Kaunas : Vaiga, 1994.

49

„Sugrįžimas į Edeną“ – tai savotiškas XX a.
grafo Montekristo meilės ir keršto variantas, tik
teisybės įkūnytojo vaidmenį vaidina moteris Stefani Harper. Stipri meilė, išdavystė, turtų godulys,
grįžimas iš mirties ir atpildas – svarbiausi romano
siužeto vingiai…
Austrų literatūra
92. Kafka, Franz (Kafka, Francas). Pilis : romanas / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2006.
Pagrindinis romano veikėjas, vardu tiesiog
K., atvyksta į mažą kaimelį prie Pilies. Jam reikia
patekti į Pilį ir gauti jos užtarimą ir globą, bet kelią
nežinia kodėl vis pastoja sukti valdininkai… Jokios
atomazgos romane nėra. Tai paties gyvenimo,
kaip rašytojas jį suprato, metafora – beviltiškas,
bejėgiškas blaškymasis, kažko be galo trokštant,
bet dėl pasaulio atšiaurumo nepajėgiant pasiekti.
Čekų literatūra
93. Pavel, Ota (Pavelas, Ota). Puikiųjų stirninų mirtis ; Kaip aš sutikau žuvis / skaitovė Šarūnė Andriuškevičiūtė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso
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diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 20
egz. – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2012.
„Puikiųjų stirninų mirtis“ ir „Kaip aš sutikau
žuvis“ – rinkinio pasakojimai, paremti rašytojo
asmenine patirtimi. Ota Pavelas pasakoja apie
savo tėvą, prekiautoją dulkių siurbliais, mokantį parduoti juos netgi ten, kur nėra elektros; apie
mamos aistrą Italijai, kurioje ji niekuomet nebuvo;
apie girtą karpį ir tėvo meilę poniai Irmai. Žuvys
yra pagrindinė rašytojo tėvo aistra: jis sugeba nusipirkti karpių tvenkinį, su jame gyvenančiu… vienu vieninteliu nusenusiu karpiu.
Čiliečių literatūra
94. Allende, Isabel (Aljendė, Izabelė). Majos dienoraštis : [romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2013.
Naujasis Isabel Allende romanas „Majos dienoraštis“ pasakoja apie devyniolikmetę amerikietę, patyrusią didžiausius nuopuolius – ji grimzdo
narkotikų prekeivių, nusikaltėlių ir prostitučių liūne, kol galop apsistojo nuošalioje Čilės saloje.
Ten, slėpdamasi nuo persekiojančio ankstesniojo
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gyvenimo, Maja rašo savo gyvenimo istoriją, ilgainiui atskleisdama kraupią šeimos paslaptį.
95. Bolaño, Roberto (Bolanjas, Robertas).
Pašėlę detektyvai : [romanas] / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V.: LAB, 2014. – 2 garso diskai MP3
fmt. – Tir. 25 egz. – Įgars. iš: Kaunas : Kitos knygos, 2013.
„Pašėlę detektyvai” autoriui nutiesė kelią į literatūrinę šlovę ir padarė jį madingiausiu Lotynų
Amerikos autoriumi Vakarų Europoje. Šio romano
istorija pasakojama pirmuoju asmeniu, tačiau net
52 veikėjų lūpomis. Postmodernistiniu užmoju išplaudamas ribas tarp literatūros ir biografijos, tarp
kūrybos ir gyvenimo, tarp fikcijos ir realybės, R.
Bolaño sukūrė etaloninį XXI a. romaną.
Danų literatūra
96. Grøndahl, Jens Christian (Griondahlis,
Jensas Kristianas). Keturios kovo dienos : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2014.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš:
V.: Baltos lankos, 2013.
Ar geriausi gyvenimo metai visada priklauso
tik praeičiai? O jeigu taip, kas už tai atsakingas?
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Šie klausimai neduoda ramybės architektei, vienišai motinai Ingridai Drejer keturias lemtingas kovo
dienas – kai ji staiga supranta, kad ją supantis pasaulis visiškai kitoks, nei jai iki šiol atrodė…
Estų literatūra
97. Tungal, Leelo (Tungal, Lėlo). Draugė
mergaitė ir suaugę žmonės : dar vienas pasakojimas apie laimingą vaikystę : [prisiminimai] / skaitovė Elvyra Latėnienė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgars. iš: V.: Gimtasis žodis, 2013.
„Draugė mergaitė ir suaugę žmonės“ – rašytojos prisiminimų knyga, skirta paaugliams ir visai
šeimai. Mažos mergaitės akimis gyvai piešiamas
pokario gyvenimas Estijos sostinėje ir kaime. Ši
nuostabi knyga vyresniesiems primins nostalgiškas vaikystės dienas, o jaunimą supažindins su
nežinoma praeitimi.
Hebrajų literatūra
98. Oz, Amos (Ozas, Amosas). Pasakojimas
apie meilę ir tamsą : [autobiografinis romanas] /
skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2014. – 2
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garso diskai MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš: V.:
Mintis, 2013.
Knygoje atskleistas jautraus ir protingo berniuko, augusio Jeruzalės priemiesčiuose paskutiniaisiais britų mandato ir nepriklausomybės karo
metais, pasaulis. Rašytojas atkuria tėvų ir senelių pasaulį, kartkartėmis jiems patikėdamas ir patį
pasakojimą, elegantiškai persipinantį su jo paties
vaikystės prisiminimais.
Indų literatūra
99. Roy, Arundhati. Mažmožių Dievas : romanas / skaitovė Šarūnė Andriuškevičiūtė. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (XX amžiaus aukso fondas) (Garsina savanoriai). – Tir.
26 egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 1998.
Poetiškoje knygoje septynerių metų mergytės akimis vaizduojama vaikystės ir meilės istorija.
Italų literatūra
100. Baricco, Alessandro (Bariko, Alesandras). Misteris Gvynas : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas
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MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš: V.: Tyto alba,
2014.
Šiame romane rasite išmintingą senutę, sugebančią įkvėpti drąsos net iš ano pasaulio, unikalų lempučių meistrą, galintį sukurti vaikišką
šviesą, kompozitorių, kuriantį muziką, panašesnę
į šnaresį. Vienatvę, atsargius prisilietimus, tylą…
Ir rašytoją, sugebantį pamatyti žmogaus viduje
slypinčias ir tylinčias istorijas. Sugebantį suprasti, kokios istorijos dalis kiekvienas yra, ir sukurti
portretą iš žodžių – subtilų ir tikslų, poetišką ir paslaptingą.
101. Ferrero, Bruno. 365 trumpi pasakojimai sielai / skaitovė Brigyda Ona Budrikienė. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Katalikų
pasaulis, 2009.
Šioje knygoje yra 365 trumpi pasakojimai –
lygiai tiek, kiek metuose dienų. Kažkurios istorijos
skaitytojui gali būti pažįstamos iš populiarios autoriaus knygų serijos „Trumpi pasakojimai sielai“,
tačiau papildytos naujomis bei sugrupuotos pagal
temas jos sutviska visomis vaivorykštės spalvomis. Kiekvienas pasakojimas – tarsi skrynelė: atverkite ją, suraskite joje tą kartais labai pavydžiai
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saugomą sėklą ir leiskite jai sudygti jūsų sielos dirvoje. Perskaitęs pasakojimą nė vienas neliks toks,
koks buvo prieš tai.
102. Giordano, Paolo (Džordanas, Paolas).
Žmogaus kūnas : [romanas] / skaitovas Mantautas
Bružas. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2013.
„Žmogaus kūnas“ antrasis italų rašytojo romanas. P. Giordano turėjo vykti į Afganistaną parašyti reportažo apie karius. Susipažinęs su karių
gyvenimu bazėje, rašytojas suvokė, kad misija
kiekvieną karį paveikia skirtingai ir asmeniškai.
Asmeninės dramos nepertraukiamai vyksta net
karo lauke. Žmogaus kūnas turi atlaikyti tokį krūvį,
kurio kartais nepajėgus pakelti.
103. Lilin, Nicolai (Lilinas, Nikolajus). Sibirietiškas auklėjimas : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš: Kaunas : Obuolys, 2013.
Ginčijamame, nepripažintame regione tarp
Moldovos ir Ukrainos, Padniestrėje, gyvena glaudi
„garbingų nusikaltėlių“ grupė, kilusi iš Stalino ten
ištremtų nusikaltėlių. Joje laikomasi griežtų rituali56

zuotų pagarbos ir ištikimybės kanonų. Nepaklūstantys jokiai valdžiai, nepriklausantys visuomenei,
kaip mes ją suprantame, žmonės su begaline aistra ir brutalia jėga puoselėja pagarbą senoliams,
ištikimybę tiesai ir savo laisvę.
104. Magris, Claudio. Dunojus / skaitovas
Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2014. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Vaga,
2012.
Skaitytojas nukeliamas į regioną, esantį imperiškosios, „mėlynojo kraujo“ upės – Dunojaus –
baseino teritorijoje: kelionė driekiasi per Bavarijos
žemes, Austriją ir Vengriją, Balkanų šalis, Vidurio
Europą – nuo Juodosios Girios iki Juodosios jūros.
Japonų literatūra
105. Murakami, Haruki (Murakamis, Harukis). Mylimoji Sputnik : [romanas] / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2014. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Savaitgalio knyga) (Garsina
savanoriai). – Tir. 26 egz. – Įgars. iš: V.: Baltos
lankos, 2008.
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Romanas „Mylimoji Sputnik“ – meilės istorija,
kupina vizijų ir sapnų, kuri galiausiai tampa gilia
meditacija apie žmogaus vienatvę ir ilgesį.
JAV literatūra
106. Amirrezvani, Anita. Lygi su saule : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš: V.: Alma littera, 2013.
„Lygi su saule“ – tai intriguojantis pasakojimas apie valdžią, lojalumą ir meilę XVI amžiaus
Irano karališkajame dvare, papasakotas lūpomis
eunucho, kurio atsidavimą Iranui pranoksta tik ištikimybė savo galingai valdovei.
107. Brown, Dan (Braunas, Denas). Inferno : [romanas] / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30
egz. – Įgars. iš: Kaunas : Jotema, 2013.
Dan Brown knygoje „Inferno“ Robertas Lengdonas, Harvardo universiteto simbologijos profesorius, įtraukiamas į šiurpų pasaulį, o jo įvykiai
sukasi aplink vieną iš paslaptingiausių ir seniausių
literatūros šedevrų Dantės „Pragarą“.
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108. Brown, Sandra (Braun, Sandra). Žemas slėgis : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė.
– V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
30 egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2014.
„Žemas slėgis“ turi viską, kad patrauktų skaitytoją: melas, kaltė, išdavystė, daug meilės. Sandra Brown – tikra žanro meistrė. Seksuali ir įtampos kupina knyga. Dialogai aštrūs ir nenuobodūs.
Kaip ir visuose geriausiuose trileriuose, daug siužeto posūkių. Nesužinosite, „kas tai padarė“, kol
neleis pati rašytoja.
109. Chamberlain, Diane. Tėvas ir duktė :
romanas / skaitovas Mantautas Bružas. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
Įgars. iš: V.: Alma littera, 2013.
Romane „Tėvas ir duktė“ autorė nuoširdžiai ir
neidealizuodama parodo herojų, kuriuos suveda
mažylė vardu Bela, gyvenimus. Kiekvieną iš herojų kamuoja vidinės dramos, neatsakyti klausimai,
praeityje likęs išbandymas, kurio matas – meilė
savo vaikui.
110. Child, Lee (Čaildas, Li). Vienas šūvis : romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB,
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2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš: Kaunas : Obuolys, 2013.
Įrodymai prieš Džeimsą Barą akivaizdūs, bet
sukrečiančios žmogžudystės kaltininkas neištaria
nė žodžio, išskyrus: „Raskite Džeką Ryčerį.“ Taip
prasideda romanas „Vienas šūvis“, kuriame Lietuvos skaitytojai pirmą kartą susipažins su šiuolaikine Agathos Christie mis Marpl versija – mažakalbiu, tvirto sudėjimo ir nepaprastai įžvalgiu Džeku
Ryčeriu.
111. Clark, Mary Higgins (Klark, Merė Higins). Aš eisiu viena : romanas / skaitovė Nijolė
Lipeikaitė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2013.
Talentinga interjero dizainerė Aleksandra
Morland vis dar gyvena viltimi susigrąžinti sūnelį,
kuris prieš dvejus metus paslaptingai pradingo iš
Niujorko Centrinio parko. Mažojo Metju penktojo
gimtadienio dieną Aleksandra sulaukia netikėtos
žinios – kažkas atsiskaito jos kredito kortelėmis
ir naudojasi jos banko sąskaitomis. Negana to, tą
pačią dieną spaudoje pasirodo nuotraukos, kuriose – nenuginčijami įrodymai, kad berniuką pagrobė… ji pati.
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112. Clark, Mary Higgins (Klark, Merė Higins). Prarasti metai : romanas / skaitovė Nijolė
Lipeikaitė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2013.
Biblijos tyrinėtojas Džonatanas Lajonsas
mano radęs galbūt vienintelį istoriniuose šaltiniuose minimą Jėzaus parašytą laišką, kuris XV amžiuje buvo pavogtas ir nuo tada laikomas pradingusiu amžiams. Tačiau praėjus kelioms savaitėms
po sensacingo radinio Džonatanas nušaunamas
savo kabinete. Policijos įtarimai iškart krenta ant
jo žmonos Katlinos, sergančios Alzheimeriu…
113. Gerritsen, Tess (Geritsen, Tesa). Užkratas : [detektyvinis romanas] / skaitovė Liuda
Kudinova. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 26 egz. – Įgars.
iš: Kaunas : Jotema, 2013.
Naktiniai budėjimai Springerio ligoninės Skubiosios pagalbos priimamajame kuo puikiausiai
tenkina daktarę Tobę Harper. Tačiau vieną ramią
naktį pamainos rimtį sutrikdo atgabentas pacientas. Klejojantis ir kritinės būklės dėl galimos virusinės smegenų infekcijos, jis beveik nereaguoja į
gydymą… o paskui be pėdsakų dingsta. Netrukus
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pasitaiko antras panašių simptomų kamuojamas
vyras, ir įvykiai įgyja šiurpų pagreitį…
114. Hannah, Kristin. Žiemos sodas : romanas / skaitovė Elvyra Latėnienė. – V.: LAB, 2014.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš:
V.: Gimtasis žodis, 2014.
Mereditė ir Nina Vitson yra labai skirtingos
seserys. Tačiau kai susirgo jų mylimas tėvas Evanas, šios dvi nutolusios moterys vėl susitiko. Šalia buvo šaltà, įtari mama Ania, kuri net tokiomis
aplinkybėmis netapo dukroms paguoda. Prasideda kelionė į tiesą apie mamos gyvenimą. Seserys sužino niekada anksčiau negirdėtą dalyką
– patrauklią paslaptingą meilės istoriją, kuri truko
šešiasdešimt penkerius metus. Prasidėjo karo
nuniokotame Leningrade ir persikėlė į šiuolaikinę
Aliaską. Ši istorija suvienija tris moteris, ko niekas
negalėjo tikėtis.
115. Hosseini, Khaled (Hoseinis, Khaledas). Tūkstantis saulių skaisčių : [romanas] / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš: Kaunas :
Jotema, 2010.
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„Tūkstantis saulių skaisčių“ – įtaigi dramatiška ir lyriška istorija, verčianti gniaužtis širdis iš
skausmo ir džiaugsmo. Naujojo Khaledo Hosseinio romano centre – dvi moterys, tapusios sukrėtimų, sugriovusių Afganistano gyvenimą, aukomis.
116. Yalom, Irvin D. (Jalomas, Irvinas D.).
Kai Nyčė verkė : romanas / skaitovas Darius Baliukevičius. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 20 egz. – Įgars.
iš: V.: Vaga, 2008.
Frydrichas Nyčė ir Jozefas Brojeris niekada
nebuvo susitikę. Ir, žinoma, psichoterapija atsirado ne iš jų pokalbių. Tačiau pagrindinių veikėjų gyvenimas grįstas faktais, o svarbiausi romano dėmenys: Brojerio dvasinės kančios, Nyčės neviltis,
Ana O., Lu Solomė, Froido santykiai su Brojeriu,
gimstanti psichoterapija – tikrai buvo 1882 metų
istorija.
117. Jio, Sarah. Gegužės pūga : romanas /
skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2014.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš:
V.: Baltos lankos, 2014.
Siatlas, 1933–ieji. Vieniša motina Vera Rėj
pabučiuoja savo trejų metukų sūnų Danielių, lin63

kėdama saldžių sapnų, ir išskuba į naktinę pamainą viešbutyje. Ryte, nors tai ir gegužės 2–oji,
kąsniais drimba sniegas. Vera skuba namo žadinti
Danieliaus, tačiau jo lovelė tuščia, o gatvėje guli
sūnaus meškiukas…
118. Johansen, Iris (Džoansen, Airisė).
Bjaurusis ančiukas : [romanas] / skaitovė Eglė
Šepetytė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 20 egz. – Įgars.
iš: Kaunas : Tyrai, 2001.
Jeigu lemtis nusprendė jus paversti gražuole, gyvenimas nebūtinai klostysis kaip pasakoje –
gal tai tik baisiausio košmaro pradžia? Nelei ne
tik pavyksta išgyventi po žiauraus užpuolimo, – ji
tampa nepaprasto grožio moterimi – tokio grožio,
koks sutinkamas tik pasakose. Kaip pasakos herojė, Nelė verta laimingo gyvenimo posūkio, deja,
prasideda košmaras…
119. Mirusiems nėra ramybės : romanas /
sudaryt. Andrew F. Gulli ir Lamia J. Gulli ; skaitovas Vytautas Širka. – V.: LAB, 2014. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Alma
littera, 2013.
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Dvidešimt šeši autoriai – viena kvapą gniaužianti istorija! Detektyvinė istorija apie kerštą, godulį ir meilę, sukurta dvidešimt šešių geriausių
JAV pasakotojų. Kiekvienas iš šių itin populiarių
rašytojų atskiru skyriumi prisideda prie istorijos
kūrimo. Įtampa be paliovos auga, kol pasiekia netikėtą pribloškiantį finalą.
120. Naughton, Elisabeth. Lauk manęs :
[romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš: V.: Alma littera, 2014.
Intriguojantis pasakojimas, netikėti siužeto
posūkiai, kerštas, melas ir aistringos meilės drama.
121. Patterson, James (Petersonas, Džeimsas), Sullivan, Mark T. Private. Žaidynės : [detektyvinis romanas] / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 30 egz. – Įgars. iš: V.: manoknyga.lt, 2013.
Jei stebėdami 2012–ųjų metų Londono olimpinių žaidynių atidarymą būtumėte išvydę tai, ką
matė šios istorijos herojai, reginio nepamirštumėte visą gyvenimą – vienas garsiausių pasaulyje
lengvaatlečių krenta ant žemės, pasigirsta krau65

ją stingdantį Pano fleitos melodija, o milžiniškose švieslentėse nušvinta užrašas „Olimpinė gėda
atskleista!“
122. Picoult, Jodi (Pikou, Džoudi). Salemo
raganos : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. –
V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30
egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2013.
Jaunas mokytojas Jack yra neteisingai apkaltinamas seksualiniu priekabiavimu prie savo
paauglės mokinės, tada neteisingai nuteisiamas
ir įkalinimas. Atlikus bausmę vyras nori pradėti
naują gyvenimą mažame Salem Falls miestelyje.
Jis sutinka mylimą, taip pat gyvenimo nuskriaustą,
moterį ir pradeda su ja romaną. Atrodytų, kad viskas klostosi gerai, tačiau Jack VĖL neteisingai apkaltinamas seksualiniu priekabiavimu prie jaunos,
turtingo tėvelio dukrelės! Ar pavyks vyrui įrodyti
savo nekaltumą, ar patikės juo mylimoji?
123. Radulescu, Domnica. Traukinys į Triestą : romanas / skaitovė Eglė Čekuolytė. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš: V.: Briedis, 2014.
Romane susipina skaudus Rumunijos istorijos etapas – diktatoriškas komunistinis N. Čau66

šesku režimas ir romantiška meilės istorija. Pasakodama dviejų jaunuolių meilės istoriją, autorė
sumaniai atskleidžia sudėtingas politines ir buitines Rytų Europos realijas komunistiniame „rojuje“.
124. Roberts, Nora. Pražūtinga dorybė : [romanas] / skaitovė Brigyda Ona Budrikienė. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 26 egz. – Įgars. iš: Kaunas : Jotema, 2003.
Jos buvo seserys, bet ne draugės. Blogiausia, kad Greisė nepažinojo Ketlin taip, kaip pažinojo bent jau tuziną kitų žmonių. Jai neteko būti
sesers svajonių ir vilčių, nesėkmių ir nevilties patikėtine…
125. Roberts, Nora. Rifas : [romanas] / skaitovė Brigyda Ona Budrikienė. – V.: LAB, 2014. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 20 egz. – Įgars. iš: Kaunas : Jotema, 2003.
Bomontų šeima, dešimtį metų tyrinėjanti jūros
dugną ir ieškanti seniai nuskendusių laivų su neįkainojamais turtais, žino, kad vien sėkmės šiame
darbe nepakanka: patirtis, ilgi paieškų mėnesiai ir
moderni įranga suteikia galimybę pasiekti tikslą.
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O šių aistringų jūros archeologų tikslas – surasti
du ispanų laivus, gabenusius ne tik cukrų, bet ir
porcelianą, brangakmenius, auksines ir sidabrines monetas.
126. Scott, Jennifer L. (Skot, Dženiferė L.).
Madam Elegancijos pamokos : 20 stiliaus paslapčių, kurių išmokau gyvendama Paryžiuje / skaitovė Gražina Guobužaitė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir.
20 egz. – Įgars. iš: V.: Gimtasis žodis, 2013.
Amerikietė Jennifer, studentų mainų programos dalyvė, atvyksta į Prancūziją. Ji apsigyvena
Paryžiaus Šešioliktajame rajone, madam Elegancijos šeimoje. Ši moteris priima merginą iš Kalifornijos savo namuose ir tampa jos įkvėpimo šaltiniu,
atskleidžia prancūzų gebėjimą kasdienes smulkmenas paversti gyvenimo menu. Puikus, linksmas ir gausus gyvenimiškų patarimų vadovas, kuris padės moterims pajusti prancūzišką stilių.
127. Updike, John (Apdaikas, Džonas).
Teroristas : romanas / skaitovas Mantautas Bružas. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2012.
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„Teroristas“ – stipri, aistringa, kupina neapykantos ir nepaprastai aktuali knyga. Tai terorizmo
ir fundamentalizmo skerspjūvis, žvilgsnis į Vakarų
pasaulį jauno, mąstančio ir neapkenčiančio žmogaus akimis. Romanas nesiūlo banalių paaiškinimų, nekaltina ir neteisia. Jis apnuogina fundamentalizmo, emigracijos, terorizmo, JAV ir viso
šiuolaikinio pasaulio problemas.
128. Verghese, Abraham. Vienuolės paslaptis : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. –
V.: LAB, 2014. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 30
egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2013.
Abrahamo Verghese romanas apie meilę, išsižadėjimą, išdavystę ir atpirkimą – klasikinio pasakojimo šedevras. Šiame turtingame pasakojime
nėra nė vieno nereikalingo žodžio. Tai labai asmeniškas, aistringas kūrinys, jame gausybė lemtingų
atsitiktinumų ir netikėta pabaiga.
Kanadiečių literatūra
129. Young, William P. Kryžkelės : [romanas] /
skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2014. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgars. iš: V.:
Alma littera, 2013.
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Knyga „Kryžkelės“ – dar viena „Trobelės“ autoriaus Wm. Paulo Youngo knyga, kurioje jis pasakoja apie pokyčius žmogaus, atsidūrusio kryžkelėje, tarp žemės ir dangaus – vidinių demonų
ir išsigelbėjimo. Kai netikrumas ima brautis į kasdienybę, pradedama galvoti apie gyvenimą, kas
jame yra svarbu ir kodėl.
Lenkų literatūra
130. Bułhak, Jan (Bulhakas, Janas). Vaikystės metų kraštas : [atsiminimai, novelės] / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2014. – 2
garso diskai MP3 fmt. – Tir. 15 egz. – Įgars. iš: V.:
Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008.
Atsiminimai apima 1882–1886 metus, praleistus gimtajame Ostašino dvare. J. Bulhakas su
meile aprašo pirmuosius atsiminimus, tėvus, gimines, vaikiškus žaidimus…
131. Komorowska, Maria Magdalena. Sugrįžimas į Žemaitiją / skaitovė Oksana Borisova
Kuncienė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 20 egz. – Įgars.
iš: V.: Tyto alba, 2013.
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„Sugrįžimas į Žemaitiją“ – tai knyga, pasakojanti apie jau nebeegzistuojantį pasaulį. Apie
laimingą Magdalenos Komorowskos vaikystę ir
ankstyvą jaunystę XX amžiaus pradžioje Žemaitijoje, Šaukėnų ir Džiuginėnų dvareliuose. Šie užrašai – šiltas ir įdomus pasakojimas apie XX a.
pradžios lenkiškų dvarų Lietuvoje buitį ir būtį. Apie
vakarus po liepomis ir namų koncertus, iškylas ant
Šatrijos kalno, Kūčių, Kalėdų ir Velykų šventimą,
apie vaikų žaidimus…
132. Tulli, Magdalena. Yda : romanas / skaitovė Eglė Čekuolytė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos l–kla, 2013.
„Yda“ – tai šiuolaikinės lenkų rašytojos Magdalenos Tulli (g. 1955) prestižinei Nikės premijai
nominuotas romanas. Novatoriškos formos kūrinys daugiaprasmis, atskleidžia universalias egzistencines problemas. Kilusi sumaištis mieste
– tolimos katastrofos aidas, žadinantis neigiamus
instinktus, valdžios troškimą. Rašytoja gerai jaučia
masių ir individo psichologiją, mato pažemintųjų
skriaudas, ironizuoja uniformuotųjų nužmogėjimą.
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Lietuvių literatūra
133. Almenas, Kazys. Pjūties metas : [romanas] / skaitovas Vytautas Širka. – V.: LAB, 2014.
– 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 25 egz. – Įgars. iš:
V.: Alma littera, 2008.
Tai istorinis romanas, kurio veiksmas vyksta
XVIII a. pirmojoje pusėje, feodalinės Lietuvos žlugimo laikotarpiu. Dviejų dvarponių peštynių fone
pasakojama jauno keršytojo Mariaus istorija… Pasirinkęs įdomų siužetą, rašytojas sumaniai pina
intrigą, savotiškai deromantizuodamas istoriją, o
herojaus nuotykiai prikausto skaitytojo dėmesį.
134. Andriušis, Pulgis. Kelionės po Lietuvą :
kelionių užrašai / [sudarė Remigijus Misiūnas] ;
skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2014. –
2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš:
V.: Bonus animus, 2013.
135. Aškinytė, Rasa. Žmogus, kuriam nieko
nereikėjo : [romanas] / skaitovas Arminas Šileikis.
– V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
26 egz. – Įgars. iš: V.: Vaga, 2013.
Laimantas Jonušys apie romaną „Žmogus,
kuriam nieko nereikėjo“ rašo: „Kaip ir dviejose
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ankstesnėse autorės knygose, į žmonių santykių kasdienybę čia žvelgiama be sentimentų, bet
skvarbiu, analitiniu žvilgsniu. Tai daroma ne moksliškai, o literatūriškai žaismingai.“
136. Bernotaitė, Sandra. Katė, kurios reikėjo : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš : [Šiauliai] : Jovaro tiltai, 2013.
Šiame romane perteikiamas nelengvas jaunos moters vidinis virsmas. Siužetas rutuliojasi
antrojo nepriklausomos Lietuvos dešimtmečio
pradžioje, kai dar ryški dviejų santvarkų sandūra
ir iš jos išplaukiantys kontrastai bei absurdas.
137. Čepaitė, Zita. Londono vėjas : romanas
/ skaitovė Eglė Špokaitė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgars. – Įgars.
iš: V.: Alma littera, 2013.
Romanas „Londono vėjas“ – tai istorija apie
lietuvę Godą, kuri išvažiuoja į Londoną ieškoti ją
apvogusio mylimojo. Įsitraukusi į paieškas, moteris susipažįsta su neaiškaus plauko verslininkais,
sukančiais nešvarius reikalus. Knygoje rutuliojama
detektyvinė intriga, tačiau drauge tai pasakojimas
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apie kartą, kuri buvo ruošiama šviesiam komunistiniam rytojui, o atsidūrė kapitalizmo kloakoje.
138. Gavelis, Ričardas. Prarastų godų kvartetas : istorija apie meilę, mirtį ir virusus / skaitovas
Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2014. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 20
egz. – Įgars. iš. : V.: Tyto alba, 1997.
Romane parodomas begalinis žmogaus noras valdyti. Vienas to siekia eidamas į politinę valdžią, kitas – kaupdamas pinigus ir turtą. Tačiau
nevaldūs virusai naikina viską: ir meilę, ir viltis, ir
gyvenimą.
139. Girdzijauskas, Vytautas. Danguje kitaip : romanas / skaitovas Juozas Šalkauskas. –
V.: LAB, 2014. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir.
26 egz. – Įgars. iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
l–kla, 2013.
„Danguje kitaip“ – naujas rašytojo prozininko, eseisto V. Girdzijausko romanas, skaitytojus
patraukiantis rašytojo kūrybine išmone ir žaisme,
žinomų vardų bei pavardžių, įvykių variacijomis ir
transformacijomis. Netgi pagrindinio kūrinio personažo Kazimiero Bilskaus prototipas yra tikras
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asmuo – keistuolis savamokslis, tremtinys Kazimieras Skebėra (1894–2003).
140. Granauskas, Romualdas. Išvarytieji :
[apsakymai] / skaitovas Juozas Šalkauskas. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30
egz. – Įgars. iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos l–
kla, 2013.
Prozos meistro Romualdo Granausko knygoje „Išvarytieji“ atgyja klasikiniai novelės ypatumai
– pasakojimo intriga, ryškūs personažai, lakoniška
išraiška. Apsakymai inspiruoti reikšmingų, visuomenę jaudinančių dabartinio gyvenimo klausimų.
141. Granauskas, Romualdas. Trečias gyvenimas : apysaka ir esė / skaitovas Juozas Šalkauskas. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš: V.: Lietuvos rašytojų
sąjungos l–kla, 2014.
Autobiografinė knyga. Apysaka „Trečias gyvenimas“ – apie alkaną vaikystę ir joje įsimetusią
skaitymo malonumo ligą, apie jaunystėje atėjusią
meilę muzikai ir poezijai, lydimą godaus žiūrėjimo į pasaulį. Kartu tai pasakojimas ir apie kelis
kaimo gyvenimus, ypač apie trečiąjį, svarbiausią,
„nei aiškiai matomą, nei aiškiai girdimą“, tik nuvo75

kiamą. Esė „Žodžio paglostymas“ – tai ištikimybė
žodžiui – kalbos, vadinasi, ir tautos dvasiai. Ištikimybė, patvirtinta rašytojo gyvenimo ir kūrybos patirties ir skambinti kaip priesakas mums: kalbantiems, rašantiems, skaitantiems.
142. Gudavičius, Henrikas. Gamtmeldžio
sodas : iš dzūkiškojo dienoraščio / skaitovas Juozas Šalkauskas. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos l–kla, 2013.
Nedideliame panemunės lopinėlyje už Liškiavos Henrikas Gudavičius veisia ir sėja retuosius
augalus, o laisvalaikiu lanko aplinkinius kaimus ir
jų žmones, stengiasi įamžinti savitą kraštovaizdį,
Dzūkijos krašto kultūrinius ir etninius turtus. Gamtininko ir publicisto tekstai atveria gamtos paslaptis, savitą filosofiją, globaliojo pasaulio problemas,
matomas iš Dzūkijos nacionalinio parko erdvės ir
ilgamečių gamtmeldžio patirčių.
143. Gutauskas, Leonardas. Fragmentai :
trumpoji proza / skaitovas Vytautas Širka. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgars. iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos l–
kla, 2013.
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Nauja Nacionalinės premijos laureato knyga,
dedikuota rašytojui Juozui Apučiui. Intymiai ir atvirai užfiksuota daug asmeninio gyvenimo momentų: vaikystė, mylima moteris, bičiuliai, tėvų likimai
istorinėse pervartose, prieštaringa menininko kasdienybė, gamta ir supantys daiktai. Visa susipina
į plačią patirčių pynę, perteikia pasaulio įvairovę ir
pilnatvę.
144. Janauskaitė, Rytė. Pažirusios grandys,
arba suki buruiki : apysaka / skaitovė Eglė Špokaitė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 26 egz. – Įgars. iš: V.: Įgars. iš: V.: Gimtasis
žodis, 2013.
Tai vienos mergaitės istorija – nuo pirmojo
klyksmo iki paauglystės – tais laikais, kai keletą
kartų keitėsi šalies santvarkos, griaunančios viską, o kartu ir žmogaus sąmonę iš pamatų. Šis
pasakojimas galėtų būti kiekvieno jos amžininko
istorija.
145. Jazukevičiūtė, Dalia. Juodas kvadratas : romanas / skaitovė Dalia Elena Stonytė. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30
egz. – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2007.
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Antrasis poetės, žurnalistės Dalios Jazukevičiūtės romanas. Knygos herojė Stella žiauriai nulinčiuojama lemties, bet geismas gyventi neleidžia
jai susinaikinti iki galo. Tarsi visai netyčia ji atveria savo išgyventą kančią kūryboje. Priešingai nei
debiutinio romano „Anarchistės išpažintis“ herojė,
Stella nestoja į vieną gretą su didžiausiais maištininkais. Ji kovoja tik už vieno mylimo žmogaus
gyvastį.
146. Jonušytė, Indrė. Rožių sala : erotinis
meilės romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30
egz. – Įgars. iš: V.: Rosma, 2005.
Erotinis meilės romanas, kuriame lietuvaitei
Rūtai Tėjai tenka patirti ne tik didelę meilę, bet
ir rimtų išbandymų. Gimtoji Lietuva jai jau yra tik
atspirties taškas pažinti kitas šalis, kitokią kultūrą, papročius ir gyvenimo būdą. Vienatvė, tapatybės praradimas, seksas, bendravimo džiaugsmai,
gyvenimo prasmės paieškos – tai nelengva, bet
svarbi ir bendražmogiška patirtis, jausmingai ir
realistiškai, žaismingai ir lyriškai aprašoma šioje
knygoje.
147. Kajokas, Donaldas. Lapės gaudymas :
eseistinės užsklandėlės / skaitovas Vytautas Šir78

ka. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 24 egz. – Įgars. iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos l–kla, 2013.
Žaismingų pokalbių, dienoraščio paraščių,
miniatiūrų forma skleidžiasi kūrybos ir gyvenimo
metmenys. Išskirtinis Kajoko gebėjimas – pakilti
virš visko, kas laikina, nereikšminga, stabdyti gyvenimo akimirkas paradoksais, žinančiojo tolerancija.
148. Kanovičius, Grigorijus. Paukščiai virš
kapinių : romanas / skaitovas Mantautas Bružas.
– V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
30 egz. – Įgars. iš: V.: Vaga, 1977.
Romane pasakojama apie tragišką žydų berniuko likimą. Pirmoji trilogijos knyga.
149. Kepenienė, Nijolė. Maršalitas : romanas / skaitovė Eglė Špokaitė. – V.: LAB, 2014. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš: V.:
Versus aureus, 2013.
Žmogaus, o ypač jauno, gyvenimas kupinas
ieškojimų ir nesusipratimų. Neretai atrodo, kad
gyveni visai kitame pasaulyje, nei tavo draugai ar
artimieji. Knygoje „Maršalitas“ ir kalbama apie tai
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– apie kasdienius ieškojimus ir gebėjimą gyventi
ir sugyventi su kitokiais, kitaip mąstančiais, turinčiais fizinių ar protinių negalių, pasiklydusiais kitose erdvėse, sąvokose.
150. Kisarauskaitė, Aistė. 39 salto mortale :
noveletės / skaitovė Lina Ratkevičiūtė. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz.
Įgars. iš: V.: Apostrofa, 2013.
Kaip teigia poetė Giedrė Kazlauskaitė, „Originalus autorės–stebėtojos rakursas atsiranda iš
neįprastų pozicijų – matyti ir akcentuoti ne „savaime suprantamybę“, o poetiškas detales, absurdo
žaismę įprastose rutinos schemose, netikėtus dialogų kampus. Autorė turi gebėjimą rašyti laisva,
savita kalba, be išmoktų figūrų ar nusižiūrėto stiliaus, plastiškai jungti pasakojimą ir vizualumą“.
151. Lankauskas, Romualdas. Vidurnakčio
laikrodis : romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– (Garsina savanoriai). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.:
[R. Lankauskas], 2012.
Svarbiausias veikėjas šiame žymaus rašytojo
romane yra nenumaldomas laikas, asociatyviomis
jungtimis siejantis buvusį, esamą, iš dalies ir būsi80

mą meta, o pagrindinė tema – sunki ir sudėtinga
kūrėjo lemtis vartotojiškame ir korumpuotame pasaulyje, kuriame klesti prisitaikėliškumas, pinigų
valdžia ir iškreipta vertybių samprata. Į akis žvelgiantis skurdas menininko gyvenimą paverčia nykia egzistenciją šalčio persmelktame mieste, kur
viltingų prošvaisčių, deja, nedaug.
152. Mataitytė, Rūta. Svajonė apie sniegą :
romanas / skaitovė Elvyra Latėnienė. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
Įgars. iš: V. : Versus aureus, 2013.
„Svajonė apie sniegą“ – prieš porą metų parašytas romanas, kuriuo Rūta Mataitytė pradėjo literatūrinį kūrybos kelią. Autorė jautriai ir skvarbiai
žvelgia į aprašomą pasaulį, nemažai dėmesio skiria detalėms piešdama romano aplinką ir veikėjų
portretus, gaivindama vidinį jų pasaulį.
153. Melnikas, Jaroslavas. Maša, arba
Postfašizmas : romanas / skaitovas Algimantas
Butvilas. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2013.
Maša, apie kurią sukasi romano veiksmas,
nėra žmogus, bet meilė padarys ją žmogumi, o
plaukiantį pasroviui žurnalistą privers stoti į kovą
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su nusistovėjusia sistema. Jie pabėga iš siaubo
pasaulio į kalnus, bet ten jų laukia dramatiški išbandymai ir… laimė.
154. Mikulėnaitė, Ema. Gyvenimas ir dvi novelės : [prozininkės, dramaturgės prisiminimai ir
kūryba] / skaitovė Dalia Elena Stonytė. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgars. iš: V.: Homo liber, 2013.
Turinyje novelės: Dulkės; Pilka, nuobodi jūra
Prozininkės ir dramaturgės B. Dauguviečio,
J. Paukštelio ir Žemaitės literatūrinių premijų laureatės Emos Mikulėnaitės prisiminimų ir novelių
knyga. Joje rašytoja prisimena daugelį jaunystėje
sutiktų šiandien garsių Lietuvos meno ir kultūros
pasaulio žmonių. Gyvenimo ir kūrybos patyrimai
nuspalvinti lengvu humoru, autoironija. Gausu taiklių „ikisąjūdinės“ ir dabartinės Lietuvos gyvenimo
įžvalgų.
155. Narvilas, Vytautas. Himalajų šviesa :
[eseistika : trilogija]. – V.: LAB, 2004. – 3 t.
T. 2 : Klajonės po kalnus / skaitovas Antanas
Bernotas. – 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
24 egz. – Įgars. iš: V.: Petro ofsetas, 2001.
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Autorius toliau tęsia apmąstymų ciklą savęs
ugdymo link. Ekstremalios sąlygos kalnuose, sąlytis su gamta, stichijomis, su bendražygiais ir su
pačiu savimi lengviau atveria giluminius būties
klodus ir taip retai gyvenime panaudojamas kūno
ir dvasios galias. Apie tai ir apie nepaaiškinamą
žmogaus veržimąsi į aukštumas rašoma antroje
trilogijos dalyje.
156. Orintaitė, Petronėlė. Ką laumės lėmė : atsiminimai ; Liepalotų medynuose : apybraiža / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgars. iš: V.: Vaga,
2001.
Atsiminimų knygą „Ką laumės lėmė“ – turbūt
autentiškiausias liudijimas apie talentingiausią
XXa. lietuvių poetę Salomėją Nėrį: jos charakteris, meilės išgyvenimai, ideologiniai vingiai, kūryba, požiūris į save ir kitus. Apybraižos „Liepalotų
medynuose“ – tai žvilgsnis iš didelės laiko ir erdvės perspektyvos į tarpukario Lietuvą. Su ilgesiu
rašoma apie tėviškę, vaikystės metus, tėvą…
157. Pajedaitė–Petrauskienė, Bronė. Stalino gniaužtuose : Bronės Pajedaitės–Petrauskienės atsiminimai apie tremtį, Antano ir Vlado
Pajedų laiškai iš lagerių / sudarė Ona Pajedaitė ;
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skaitovas Juozas Šalkauskas. – V.: LAB, 2014. –
1 garso diskas MP3 fmt. – (Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo). – Tir. 26 egz. – Įgars. iš:
V.: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2013.
Knygoje skelbiamuose atsiminimuose ir laiškuose iš lagerių papasakota eilinės Lietuvos ūkininkų šeimos istorija, atskleistas jos likimas politinių pertvarkų laikais. Tekstai autentiški, išlaikyta
to meto kalba ir stilius, nevengiama tarmybių ir
svetimybių.
158. Panavas, Petras. Įkvėpimo auka : vieno
gyvenimo fragmentai / skaitovas Darius Baliukevičius. – V.: LAB, 2014. – 2 garso diskai MP3 fmt.
– (Garsina savanoriai). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.:
Baltos lankos, 2010.
Uteniškio rašytojo Petro Panavo atsiminimų
knygą „Įkvėpimo auka“ – savotiška Lietuvos istorija, prasidedanti nuo lenkų okupuoto Vilniaus
krašto, karo ir pokario metų prisiminimų. Linksmai
aprašomi ir ilgi autoriaus, dirbusio mokytoju, darbo metai.
159. Parulskis, Sigitas. Mano tikėjimo iltys :
tekstai, atsiradę iš stebėjimo, patirties ir vaizduotės / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB,
84

2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš: V.: Alma littera, 2013.
„Mano tikėjimo iltys” – trumpų tekstų, parašytų pastaraisiais metais, rinkinys. Rašytojas įdėmiai stebi mūsų gyvenimą, apmąsto įvairius visuomenės reiškinius ir, pasitelkdamas ironiją bei
paradoksą, meistriškai pasakoja tragikomiškas
istorijas, į kurias patenka herojai, įtartinai panašūs
į mus. Rašytojas negaili savo personažų: kasdienėse situacijose juos užgriūva maginiai nutikimai
ir negailestingai veriasi nuoga tiesa.
160. Pasaulis yra gražus : pokalbiai apie
kūrybą / [sudaryt. Gediminas Kajėnas] ; skaitovė
Eglė Čekuolytė. – V.: LAB, 2014. – 2 garso diskai MP3 fmt. – (Bernardinai.lt biblioteka). – Tir. 20
egz. – Įgars. iš: V.: Bernardinai.lt, 2013.
Knygoje „Pasaulis yra gražus: pokalbiai apie
kūrybą“ publikuojami 2006–2013 m. rengti interviu
su 40 Lietuvos kultūros bei meno asmenybių. Leidinį sudaro penkios dalys, kurių kiekviena skirta
atskirai kūrybos sričiai: literatūrai, muzikai, vaizduojamiesiems bei scenos menams, kinui ir fotografijai.
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161. Ramonas, Vincas. Dulkės raudonam
saulėleidy : kūrybos rinktinė / skaitovas Juozas
Šalkauskas. – V.: LAB, 2014. – 2 garso diskai
MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš: V.: Bonus animus, 2013.
Vinco Ramono kūrybos rinktinė, parengta
praėjus beveik keturiems dešimtmečiams nuo rašytojo mirties, vaizduoja Lietuvos kaimo panoramą, gilinasi į šeimos problematiką, o per šeimos
modelį, jos narių pasaulėžiūrą, perteikia kritiniais
istoriniais momentais kylančią pokario Lietuvos
žmonių psichologinio, socialinio ir moralinio apsisprendimo dilemą: ką pasirinkti materialinę gerovę,
kolaboravimą, ar kovą už laisvę.
162. Sabaliauskaitė, Kristina. Silva Rerum
III : romanas / skaitovas Rimantas Pranckūnas. –
V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30
egz. – Įgars. iš: V.: Baltos lankos, 2014.
Silva rerum III tęsia Norvaišų šeimos sagą –
skaitytojas nukeliamas į XVIII amžiaus vidurį, kai
vieną turtingiausių laikotarpių išgyvenančią Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę drebino ne epidemijos ar karai, bet kai kas pavojingesnio: intrigos,
korupcija ir vidinis irimas. Tai pasakojimas apie
dekadentišką rokoko laikotarpį, dažnai vadinamą
86

„sutemomis prieš Apšvietą“, o romano istorinių
personažų likimai pranoksta net lakiausią vaizduotę.
163. Savickis, Jurgis. Raštai. – V.: LAB,
2005 – . – 6 t.
T. 1 : Novelės / skaitovas Juozas Šalkauskas.
– 2014. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 24 egz.
– Įgars. iš: V.: Vaga, 1990.
I–me tome spausdinamos novelės iš rinkinio
„Šventadienio sonetai“, „Ties aukštu postu“, „Raudoni batukai“ ir didelis pluoštas apsakymų, neįėjusių į rinkinius. J. Savickio novelėms būdingas
filosofiškumas, rafinuota ironija, metaforiškumas.
164. Savickis, Jurgis. Raštai. – V.: LAB,
2005 – . – 6 t.
T. 3 : Kelionių apybraižos / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – 2014. – 2 garso diskai MP3 fmt.
– Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Vaga, 1995.
165. Savickis, Jurgis. Raštai. – V.: LAB,
2005 – . – 6 t.
T. 4 : Dienoraštis / skaitovas Algimantas Butvilas. – 2014. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgars. iš: Kaunas : Spindulys, 1995.
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166. Šaltenis, Saulius. Demonų amžius :
proza ir dramaturgija / skaitovas Juozas Šalkauskas. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 26 egz. – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2014.
Sauliaus Šaltenio romanas „Demonų amžius“
– tai didelės meilės, šviesių vilčių ir tragiškų praradimų kupina poetės gyvenimo istorija. Kartu tai
šėtoniškų ideologijų amžiaus – demonų amžiaus
– kronikos.
167. Šavelis, Rimantas. Šiek tiek mėnesienos : romanas / skaitovas Algimantas Butvilas. –
V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
24 egz. – Įgars. iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
l–kla, 2014.
Šio romano erdvėje ima dėtis keisti įvykiai:
atgiję miruoliai bendrauja su vietos gyventojais,
apylinkes apgaubia tiršta „negamtinė“ migla. Ilgainiui paaiškėja intriguojančių dalykų priežastys, o
po gyventojų evakuacijos ištuštėjusios apylinkės
mena civilizacijos paklydimus.
168. Šerelytė, Renata. Kokono baladės :
romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgars. iš: V.: Alma littera, 2014.
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„Kokono baladės“ – tai fantastinių novelių romanas, pasakojantis apie mūsų planetos gyvenimą apokalipsės akivaizdoje. Šia knyga R. Šerelytė
sukuria savotišką iki šiol Lietuvoje neegzistavusį
žanrą – socialinę fantastiką. Romane kuriamas
pasaulis veši tokiomis gyvybės formomis, kokias
galima tik susapnuoti. Ir dažnai tik košmaruose.
169. Tumasonytė, Jurga. Dirbtinė muselė :
trumpoji proza / skaitovė Eglė Špokaitė. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Pirmoji knyga). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2011.
Savo trumpuose vaizdeliuose J. Tumasonytė
parodo, kuo šiandien gyvena žmonės, ir atskleidžia pagrindinius šiuolaikinės visuomenės negalavimus – vertybių krizę, susvetimėjimą, pagarbos
ir sąmonės trūkumą. Tačiau autorė nesiima atvirai
teisti, moralizuoti, aiškinti, kaip reikėtų gyventi, o
prasiveržiančią socialinę kritiką apkloja nuosekliu
pasakojimu iš pirmojo asmens lūpų.
170. Venclovas, Petras. Peržengti ribą : mažieji romanai / skaitovas Juozas Šalkauskas. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgars. iš: Kaunas : Kauko laiptai, 2013.
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Du naujus mažuosius Petro Venclovo romanus „Sankirtos“ bei „Jauni ir nemirtingi“ sieja nerimas dėl asmenybės nuvertinimo, žmogiškųjų
jausmų ignoravimo, susvetimėjimo ir abejingumo.
„Kas yra laisvė? – klausia autorius. – Kiek šioje
sąvokoje regimybės ir realumo? Koks atstumas
tarp laisvės ir dvasinės bei fizinės prievartos?“
171. Viliūnienė, Gina. Karūna be karaliaus :
senojo Vilniaus trileris / skaitovė Eglė Špokaitė. –
V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2012.
Ginos Viliūnės Vilnius ne mažiau paslaptingas nei „Da Vinčio kodo“ Paryžius. Jame ir baroko
architektūros žavesys, ir slaptųjų draugijų klastos,
ir iki šių dienų senuosius ritualus puoselėjantys
pagonys. Ir Lietuvos istorija, pateikta trilerio forma.
172. Vilutis, Mikalojus Povilas. Sriuba : [esė
rinkinys] / skaitovas Romualdas Ramanauskas. –
V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2014.
Mikalojaus Vilučio knyga „Sriuba“ – esė rinkinys, tarsi prieš penkerius metus išėjusio „Torto“
tęsinys, tik, pradėjęs nuo deserto, dabar meninin90

kas patiekia pirmąjį patiekalą – sriubą. Nepraradę
humoro jausmo „Sriubos“ ragautojai ir valgytojai
ras čia įvairiausių prieskonių – autorius paskanino
sriubą per savo įspūdingą gyvenimą patirtais spalvingais įspūdžiais, nutikimais…
173. Zurba, Algimantas. Krisius : romanas /
skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2014. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.:
Gimtasis žodis, 2010.
Romane – paskutinieji Antrojo pasaulinio
karo metai, paini ir šiurpi pokario realybė, drastiškai laužanti žmonių likimus. Krisius Turčilas,
neturtingas bežemis kaimietis, duoną pelnosi uždarbiaudamas kaimynų ūkiuose, prisiduria medžiodamas. Kai karas sutrikdo taikią Žvaiginių
kaimo kasdienybę, rodos, svarbiausia – išgyventi,
pasirūpinti šeima. Metai bėga, keičiasi laikai, padvelkia laisvės vėjai. Tik ar Krisiui kada nors pavyks išsivaduoti iš praeities šešėlių?…
174. Žilinskaitė, Vytautė. Ne tas drugys : romanas / skaitovas Juozas Šalkauskas. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgars. iš: V.: Alma littera, 2013.
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Rašytojas Donaldas pasijunta skaudžiai užgautas, kai nežinomas niekdarys nešvankiai pasityčioja iš jo knygos. Įtarti galima ne vieną, todėl
Donaldas kaip tikras seklys leidžiasi į paieškas. Jų
metu užmegzdamas naujas pažintis, patiria linksmų akimirkų ir karčių nusivylimų – ne vien kitais,
bet ir pačiu savimi.
Neregių kūryba
175. Ragėnas, Lionginas. Sėlių krašto nutikimai : apsakymai / skaito Juozas Šalkauskas. –
V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36
egz. – Įgars. iš: V. LAB, 2014.
Tai trečioji Liongino Ragėno apsakymų knyga, kurioje pateikiami vaikystės ir jaunystės regėjimai ir patirtys.
176. Valenta, Alvydas. Nuožmiai artėjantis :
[eilėraščiai] / skaitovas Vytautas Širka. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 50 egz. –
Įgars. iš: V.: Gimtasis žodis, 2013.
Naujos poeto Alvydo Valentos knygos „Nuožmiai artėjantis“ gąsdinantis pavadinimas reiškia
artėjimą prie linijos, ties kuria kiekvienas anksčiau
ar vėliau atsidursime. Poetas lieka ištikimas eg92

zistencialistinei filosofijai, savo eilėraščiuose kalbėdamas apie žmogų kovotoją, apie gyvenimą ir
mirtį.
Norvegų literatūra
177. Bjørnson, Bjørnstjerne (Bjornsonas,
Bjornschernė Martinijus). Siunevė iš saulės slėnio : [apysakos] / skaitovė Rasa Viskantaitė. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961.
Norvegų rašytojo apysaka apie jaudinančią
dviejų jaunuolių meilės istoriją.
178. Fossum, Marita. Įsivaizduok : romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Vaga, 2006.
Sios – vieniša, šeimos neturinti moteris, dirba nuobodų nemėgiamą darbą, slaugo visai nusenusią mamą. Jos gyvenimas – pilkas, nykus,
bedžiaugsmis. Heroję užklumpa krizė – motinos
mirtis ir išėjimas iš darbo. Romanas žavi paprasta
kalba ir nepriekaištingu rašymo stiliumi. Kritikai šį
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kūrinį vadina „išblizgintu, kaip instrumentai prieš
naujametinį koncertą“.
179. Nesbø, Jo (Nesbio, Ju). Nemezidė /
skaitovas Romualdas Ramanauskas. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Kriminalinis
romanas). – Tir. 30 egz. – Įgars. iš: V.: Baltos lankos, 2014.
Viename Oslo banke kaukėtas plėšikas įremia šautuvą banko darbuotojai į galvą ir liepia
skaičiuoti iki dvidešimt penkių. Pinigai į krepšį sukrauti, tačiau keliomis sekundėmis per vėlai – darbuotoja nužudoma, o du milijonai Norvegijos kronų dingsta be pėdsakų. Žiaurūs bankų plėšimai
tęsiasi…
180. Nesbø, Jo (Nesbio, Ju). Sniego Senis :
[romanas] / skaitovas Romualdas Ramanauskas.
– V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Kriminalinis romanas). – Tir. 30 egz. – Įgars. iš: V.:
Baltos lankos, 2013.
„Sniego Senis“ – kriminalinis romanas su rafinuotais siaubo trilerio elementais. Tai viena šiurpiausių Jo Nesbø knygų. Iškritęs pirmasis sniegas
prabangių namų rajoną apgaubė ramybe. Jo gyventojus Bekerius kiek suerzina kieme mįslingai
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atsiradęs sniego senis. Vėliau naktį Joną pažadina neaiškus garsas, jis eina ieškoti mamos…
Peruiečių literatūra
181. Vargas Llosa, Mario (Vargas Liosa, Marijus). Bjaurios mergiotės išdaigos : romanas / skaitovas Mindaugas Rutkauskas. – V.: LAB, 2014. –
1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
– Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2008.
Šiame romane apie „meilę be sienų“ M. Vargas Llosa supina komiškus ir tragiškus dalykus,
trina ribą tarp tikrovės ir fikcijos, kurdamas istoriją,
kurioje meilė, kaip ir nesutramdoma Rikardo mylimoji, įgauna tūkstantį veidų. Aistra ir abejingumas,
lemtis ir atsitiktinumas, kančia ir pragmatikas ra
cionalumas… Koks tikrasis meilės veidas?
Portugalų literatūra
182. Saramago, José (Saramagas, Žozė).
Kai mirtis nusišalina : [romanas] / skaitovas Vytautas Širka. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš: Kaunas : Kitos
knygos, 2012.
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Literatūrinės Nobelio premijos laureato José
Saramago (1922−2010) romanas „Kai mirtis nusišalina”, prasidedantis sakiniu „Kitą dieną niekas nemirė“, kelia esminį filosofinį klausimą – kas
būtų, jei vieną gražią dieną nebeliktų mirties? Taip
ir nutiko knygoje aprašytoje šalyje – pasipiktinusi
žmonių nedėkingumu, pirmąją naujųjų metų dieną
mirtis paskelbė neterminuotą streiką, ir nuo to laiko niekas nebemirė!
Prancūzų literatūra
183. Binet, Laurent . HHhH : [romanas] /
skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2014. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš:
V.: Sofoklis, 2013.
Paslaptingas akronimas HHhH reiškia Himmlers Hirn heißt Heydrich – „Himlerio smegenys
vadinasi Heidrichas“. Remdamasis tikra Antrojo
pasaulinio karo istorija, Laurent Binet pasakoja
apie Prahoje įvykdytą operaciją: atsiųsti iš Londono čekų ir slovakų parašiutininkai pasikėsino į
Reinhardą Heidrichą, Čekijos protektorių, pavojingiausią Trečiojo reicho žmogų, gestapo ir nacių
slaptųjų tarnybų vadovą, vieną iš Holokausto organizatorių.
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184. Gary, Romain (Gari, Romenas). Gyvenimas dar prieš akis : [romanas] / skaitovas Mantautas Bružas. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš: V.: Vaga, 2009.
„Gyvenimas dar prieš akis“ – vienas geriausių
šio rašytojo kūrinių. Romane aprašomas žemiausių Paryžiaus sluoksnių gyvenimas. Imigrantai iš
Artimųjų Rytų ir Afrikos, prostitutės ir suteneriai
– tokioje aplinkoje auga pagrindinis romano veikėjas – berniukas Momo. Jis išeina visą „pogrindinio“ gyvenimo mokyklą, tačiau nepaisydamas jį
supančio purvo, į pasaulį žvelgia su švelnia ironija, vilties ir meilės kupinomis akimis.
185. Gary, Romain (Gari, Romenas). Moters šviesa : [romanas] / skaitovas Romualdas
Ramanauskas. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – („Baltų lankų“ rinktinė proza). – Tir. 30
egz. – Įgars. iš: V.: Baltos lankos, 2009.
Romane „Moters šviesa“ (1977) du brandaus
amžiaus žmonės susitinka, regis, visai atsitiktinai, tik tam, kad vėl išsiskirtų. „Moteris, vyras –
laimingas susiėjimas, ir atsitiktinumo nebelieka.“
Juos suveda netektis – kiekvieno jų mylima antroji
pusė ant nebūties slenksčio. Tačiau „įsivaizduoti,
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kad viskas baigta, nes praradai tą vienintelę, kurią
mylėjai, – vadinasi, nemylėti“.
186. Gary, Romain (Gari, Romenas). Pseudo : [romanas]; Emile‘io Ajaro gyvenimas ir mirtis /
skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2014. –
1 garso diskas MP3 fmt. – („Baltų lankų“ rinktinė
proza). – Tir. 30 egz. – Įgars. iš: V.: Baltos lankos,
2012.
Įkopęs į septintą dešimtį, Romainas Gary
buvo vienas populiariausių Prancūzijos rašytojų ir
žurnalistų. Jausdamas, kad skaitytojai bei kritikai
jau yra priklijavę jam pripažinto, tačiau geriausius
laikus jau pragyvenusio rašytojo etiketę, kitą romaną jis pasirašė Emilio Ažaro slapyvardžiu. Antroji šiuo vardu pasirašyta knyga „Gyvenimas dar
prieš akis“ sulaukė didžiulės sėkmės, pelnė rašytojui Goncourt’ų premiją ir tapo perkamiausiu XX
amžiaus prancūzų romanu.
187. Gary, Romain (Gari, Romenas). Toliau
jūsų bilietas nebegalioja : [romanas] / skaitovas
Romualdas Ramanauskas. – V.: LAB, 2014. – 1
garso diskas MP3 fmt. – („Baltų lankų“ rinktinė
proza). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Baltos lankos,
2008.
98

Romane nagrinėjamas žmogaus ir laiko santykis. Atskleisdamas trapų ir pažeidžiamą žmogaus vidinį pasaulį, apmąstydamas žmogaus
vertybių išliekamąją vertę, R. Gary sukrečia skaitytojus tiksliu žmogaus psichologiniu portretu.
188. Gounelle, Laurent (Gunelis, Lorenas).
Dievas visada keliauja incognito : [romanas] / skaitovė Brigyda Ona Budrikienė. – V.: LAB, 2014. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 26 egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2012.
Romanas „Dievas visada keliauja incognito“
– neįtikėtina vieno asmens gyvenimo istorija, subtili psichologinė savianalizės studija, tobulėjimo ir
savęs pažinimo link. Tačiau svarbiausia tai, kad
daugumą šiame romane pateiktų vertingų idėjų ir
patarimų galima drąsiai pritaikyti ir mūsų kasdieniame gyvenime, sprendžiant asmenines ar darbines problemas.
189. Lévy, Marc (Levi, Markas). Neišsakyti
žodžiai : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė.
– V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
30 egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2013.
Vienas populiariausių prancūzų rašytojų šioje knygoje prisiliečia prie tėvo ir dukters santykių
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esmės ir pasakoja pirmosios, niekada nemirštančios, meilės istoriją. Tai romantiškas ir netikėtų
vingių kupinas pasakojimas su visiškai netikėta
pabaiga.
190. Martinez, Carole. Pasiūta širdis : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. –
Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2014.
„Pasiūta širdis“ – magiškojo realizmo kupina istorija, labiau panaši į šiuolaikinę pasaką. Tai
stiprus ir sukrečiantis pasakojimas apie kasdienę
magiją, apie gyvenimus ir likimus keičiančią adatą, apie meilę, neapykantą, ilgesį, vienatvę ir stiprias moteris, savo dvasios jėgą perduodančias
dukterims ir dukterų dukterims.
191. Musso, Guillaume (Miuso, Gijomas).
Angelo kvietimas : romanas / skaitovė Gražina
Guobužaitė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš: V.: Baltos lankos, 2012.
Knygos siužetas: Niujorkas, Kenedžio oro
uostas. Sausakimšoje laukiamojoje salėje susiduria vyras ir moteris. Po nedidelio ginčo kiekvienas
pasuka savo keliu. Tačiau rinkdami ant žemės iš100

sibarsčiusius daiktus jie netyčia susikeičia telefonais. Angelo kvietimas – tai du nepaprasti žmonių
pasauliai dviejuose mažuose telefonuose…
192. Musso, Guillaume (Miuso, Gijomas).
O paskui… : romanas / skaitovas Romualdas Ramanauskas. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera,
2007.
Meilės ir įtempto laukimo istorija, kelionė į nežinomybę perskaitoma vienu atokvėpiu. Romane
persipina emocijos ir paslaptis, ieškant atsakymo
į vieną svarbiausių kiekvienam žmogui klausimų:
kodėl mes čia esame?
193. Musso, Guillaume (Miuso, Gijomas).
Rytoj : romanas / skaitovė Šarūnė Andriuškevičiūtė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 30 egz. – Įgars. iš: V.: Baltos lankos, 2014.
Ema gyvena Niujorke. 32 metų moteris vis
dar ieško savo gyvenimo vyro. Matjus įsikūręs
Bostone. Kraupioje avarijoje netekęs žmonos, jis
vienas augina keturmetę dukrą. Jie susipažįsta
internetu ir susirašinėdami netrukus ima manyti,
kad jiems pagaliau nusišypsojo laimė. Abu trokšta
susitikti, todėl paskiria pasimatymą nedideliame
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itališkame Manhateno restorane. Tą pačią dieną,
tą pačią valandą Ema ir Matjus praveria restorano
duris. Juos palydi prie to paties staliuko, ir vis dėlto jie… niekada nesusitiks.
194. Sansal, Boualem (Sansalis, Boalemas). Vokiečių kaimas, arba Brolių Šilerių dienoraštis : romanas / skaitovas Darius Baliukevičius.
– V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Tyto
alba, 2013.
Šis skausmingas romanas pasakoja apie istorijos žaizdas ir paslaptis, kaltę, vienatvę ir atsakomybę. Apie tai, kad mes nepažįstame nei savo
tėvų, nei savęs. Apie nacistinę Vokietiją, Prancūziją ir Alžyrą. Apie holokaustą. Apie praeitį ir dabartį,
pyktį, siaubą, gailestį ir žmones, priverstus ištverti
tai, kas, regis, yra nepakeliama.
195. Tournier, Michel (Turnjė, Mišelis). Girių karalius : romanas / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 26 egz. – Įgars. iš: V.: Žara, 2014.
Romanas „Girių karalius“ pasakoja apie švelnų, trumparegį milžiną Abelį Tifožą. Kai susipažįstame su juo, jis turi mechanines dirbtuves Terno
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Vartų aikštėje. Susižeidęs dešinę ranką ir nebegalėdamas dirbti, Abelis kairiąja rašo niūriuosius
atsiminimus – juose vaizduojama jo vaikystė Šv.
Kristoforo koledže, apmąstoma tuo periodu nutikusių įvykių reikšmė. Žvelgdamas iš laiko perspektyvos Abelis tariasi regįs pranašišką visa ko
prigimtį, poelgiuose ir ištarose įžvelgia simbolinį
krūvį.
196. Vargas, Fred (Varga, Fred). O Sena
teka : [romanas] / skaitovas Regimantas Kacevičius. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– (Savaitgalio detektyvas) (Garsina savanoriai). –
Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Baltos lankos, 2008.
Leitenantas Danglaras su komisaru Adamsbergu labai skirtingai vertino tai, kas vadinama
„įdomiu dalyku“. Pavyzdžiui, komisarui buvo gana
įdomu nieko neveikti, o Danglarui „įdomu“ kėlė
mirtiną paniką… Juodu skirtingi, tačiau vieno tikslo vedini, nes ir per šv. Kalėdas kažkas šoka nuo
tilto virš Senos, negyvėliai išplaukia į upės paviršių
ir Visų Šventųjų dieną, o kasdien prie jūsų laukujų
durų trūnijantis elgeta, pasirodo, siuntinėja grasinamus ar intriguojamus laiškus… Pasirodo… visi
gyvenimai verti vieni kitų, o Sena teka.
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197. Verne, Jules (Vernas, Žiulis). Dvidešimt tūkstančių mylių po vandeniu : romanas /
skaitovė Laura Tautvaišaitė. – V.: LAB, 2014 – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Vaga, 1981.
Profesorius Aronaksas leidžiasi ieškoti didžiulės jūrų pabaisos, kuri, pasirodo, besanti plienu kaustytas povandeninis laivas. Paslaptingojo
kapitono Nemo paimtas į nelaisvę, Aronaksas susipažįsta su Nemo išrasto nepaprasto povandeninio laivo NAUTILIUS atliekamais tyrinėjamais.
Bet Aronaksui kyla įtarimas, kad kapitonas Nemo
beveik kraustosi iš proto ir priverstas sprukti. Tai
nepaprasta kelionė į jaudulių ir pavojų kupiną pasaulį. Malvinos Fogel adaptuota versija.
198. Voltaire (Volteras). Kandidas, arba Optimizmas : filosofinė apysaka / skaitovas Darius
Baliukevičius. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Klasika – Neklasika) (Garsina savanoriai). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Versus aureus,
2009.
Šiai filosofinei apysakai sukanka 250 metų,
tačiau ji masina skaitytoją, traukia jo dėmesį ir dabar. Autoriui būdinga nuotykių romano technika,
jo sukurti personažai blaškosi po egzotiškiausias
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pasaulio šalis, kur jų tyko pavojai, sunkūs išbandymai, keisti susitikimai ir praradimai. Nuoširdus
ir patiklus jaunuolis Kandidas su savo mokytoju
Panglosu patiria daugybę neįtikėtinų nuotykių ir
sunkumų…
Rusų literatūra
199. Achmedova, Marina. Šedevras : [romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgars. iš: V.: Sofoklis, 2013.
Marina Achmedova – jauna talentinga rašytoja, dirbanti ir Rusijos savaitraščio „Russkij reportior“ korespondente. Lietuvių kalba išleista M.
Achmedovos knyga „Mirtininkės dienoraštis. Chadiža“ pelnė ne vieną prestižinę literatūros premiją.
Naujausias autorės romanas „Šedevras“ pasakoja ne apie karą, o apie meilę.
200. Akuninas, Borisas. Šnipų romanas :
[romanas] / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30
egz. – Įgars. iš: V.: Metodika, 2013.
1941–ieji. Vokiečiai kuria slaptą planą, kaip
sunaikinti Raudonąją armiją. Maskvoje jie turi
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ypač slaptą šnipą. Tačiau rusai išsiaiškino, kada
turi pasirodyti ryšininkas. Jie ketina sukeisti ryšininką su savo agentu ir taip prisikasti iki vokiečių
šnipo…
201. Eltang, Lena. Akmeniniai klevai : [romanas] / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš: V.: Vaga, 2011.
„Akmeniniai klevai” — pirmasis garsios rusų
rašytojos Lenos Eltang romanas, išverstas į lietuvių kalbą. Savita romano kalba, poetinis daugia
sluoksniškumas, siužetas, apipintas ir išsipynęs iš
sudėtingų teksto konstrukcijų, laiškų, dienoraščių,
susilieja į nepaprasto grožio audinį, tokį tankų ir
tirštą, kad skaityti jį sunku; tokį mistinį ir sielą aštriai užgaunantį, kad neįgrimzti — neįmanoma.
202. Gluchovskis, Dmitrijus. Metro 2034 :
[romanas] / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgars. iš: V.: Novelita, 2012.
2034 metai. Visas pasaulis sugriautas branduolinio karo. Didieji miestai nušluoti nuo Žemės
paviršiaus, apie mažuosius ničnieko nežinoma.
Likusioji žmonijos dalis paskutines dienas stumia
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bunkeriuose bei slėptuvėse. Didžiausia jų – Maskvos metropolitenas. Išsigelbėjo tik tie, kurie atsidūrė jame. Planetos paviršius užkrėstas radiacija
ir apgyventas pabaisomis. Nuo šiol gyventi įmanoma tik po žeme. Žmones išgelbėti gali tik didvyris…
203. Karyševas, Valerijus. Aleksandras Solonikas – eksportuojamas samdomasis žudikas : romanas / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgars. iš: Kaunas : Mileda, 2011.
Sensacingai pabėgęs iš „Matroskaja tišinos“
kalėjimo Aleksandras Solonikas įsikuria prabangioje viloje Atėnuose. Jo atkakliai ieško milicija,
kitos jėgos struktūros ir nusikaltėliai. Netrukus iš
„kontoros“ ima plaukti nauji užsakymai žudyti ir
Rusijoje, ir užsienyje. Samdomasis žudikas supranta, kad kada nors užsakys nužudyti ir jį patį,
todėl nutaria susirasti antrininką…
204. Karyševas, Valerijus. Aleksandras Solonikas – samdomasis mafijos žudikas : romanas /
skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2014. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgars. iš:
Kaunas : Mileda, 2009.
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Žinomo advokato V. Karyševo romane aprašomas vienas garsiausių Rusijos samdomųjų
žudikų – Aleksandras Solonikas. Knygoje nušviečiami Rusijos nusikalstamo pasaulio užkaboriai,
įtaka šalies politiniam ir ekonominiam gyvenimui,
nuožmi specialiųjų valstybės tarnybų kova ir nepopuliarūs sprendimai siekiant pažaboti nusikalstamų gaujų savivalę.
205. Karyševas, Valerijus. Aleksandras Solonikas. Samdomasis žudikas gyvas?! : romanas /
skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2014. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgars. iš:
Kaunas : Mileda, 2014.
Spaudoje pasirodo sensacingas pranešimas
apie tai, kad Graikijoje žuvo garsus samdomas
žudikas Aleksandras Solonikas, kuris kadaise
pabėgo iš „Matroskaja tišinos“ kalėjimo. Tačiau
jo motina, atvažiavusi atpažinti sūnų, išvyksta iš
Atėnų vos tik apsilankiusi morge ir nelaukia laidotuvių... Maskvą vėl sukrečia skandalingų užsakomųjų žudynių, kuriose specialiosios tarnybos
įžvelgia pažįstamą braižą, serija... Tad kas vis tik
nužudytas Atėnų priemiestyje – pats „žudikas Nr.
1“ ar jo antrininkas? Ir kas iš tiesų yra Aleksandras
Solonikas – Graikijos specialiųjų tarnybų įkaitas ar
kažkokios slaptos organizacijos, kurią įkūrė buvę
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KGB karininkai, narys? Naujos aplinkybės verčia
Advokatą patį pradėti savo tyrimą.
206. Rubina, Dina. Petruškos sindromas : romanas / skaitovė Eglė Čekuolytė. – V.: LAB, 2014.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš:
V.: Nordina, 2013.
Pirmasis lietuviškai išėjęs garsiosios Dinos
Rubinos kūrinys „Petruškos sindromas“ – įstabus romanas, kuriame susipina trys žanrai: kvapą
gniaužiantis ir tuo pat metu beveik gotikinis romanas apie lėles ir lėlininkus, šeimos detektyvas ir
psichologinė drama.
207. Sorokinas, Vladimiras. Ledas : [romanas] / skaitovas Darius Baliukevičius. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: Kaunas : Kitos
knygos, 2007.
Rusijos literatūrinio undergroundo atstovo
Vladimiro Sorokino, šokiravusio skaitytojus ir literatūros kritikus drastiškais kūriniais, atlaikiusio
kaltinimus pornografija ir teismus (2002 m. už romaną „Žydrieji lašiniai“), romanas „Ledas“ laikomas vienu iš reikšmingiausių post–sovietinio periodo rusų literatūros kūriniu.
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208. Sorokinas, Vladimiras. Opričniko diena : romanas / skaitovas Darius Baliukevičius. –
V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 20 egz. –Įgars. iš: Kaunas :
Kitos knygos, 2008.
2027–ieji. Baigėsi Raudonosios, Baltosios
ir Pilkosios sumaišties metai. Į Rusiją grįžo viduramžiai. Po Maskvą raudonais kinų gamybos mersedesais važinėja „caro tarnai“ opričnikai ir žudo
visus neįtinkančius carui bei nimfomanei carienei.
Nors įsigalėjo moderniosios technologijos, Rusija
izoliuota nuo pasaulio, ją supa „Didžioji rusų siena“. Rusijos elitas jau kalba kiniškai, o liaudis, kad
būtų linksmiau gyventi, gali vaistinėse nusipirkti
kokaino… Šį romaną galima būtų pavadinti orveliška antiutopija, kurioje V. Sorokinas apmąsto
šiuolaikinės Rusijos padėtį bei jos ateities perspektyvas.
209. Stepnova, Marina. Lazario moterys :
romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2013.
„Lazario moterys“ – knyga, pasakojanti dvidešimtojo amžiaus istoriją nuo jo pradžios iki mūsų
dienų. Tai šeimos saga, kurios centre pagrindinis
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veikėjas, Lazaris Lindtas – našlaitis su tvirtu charakteriu ir neįtikėtinais gabumais fizikai bei chemijai. Tai neįtikėtina asmenybė, šviesos greičiu
kylanti karjeros laiptais, stebina savo genialumu
ir valdo mokslininkus bei politikus. Tačiau Lindtas,
sovietinio mokslo šviesulys, tampa ir centrine trijų
moterų likimų figūra.
Švedų literatūra
210. Jonasson, Jonas (Jonasonas, Jonasas). Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo :
romanas / skaitovas Vytautas Širka. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš: Kaunas : Obuolys, 2012.
Knygos labirintais keliausime paskui šimtametį senuką Alaną Karlsoną, savo jubiliejaus proga „spjovusį“ į visus susirinkusius ir pabėgusį iš
senelių prieglaudos, kad patirtų paskutinį nuotykį
savo gyvenime! Kadangi šis žvitrus gudrus senukas sugebėjo ne tik pradingti, bet ir kartu su savimi
išsinešti pavogtą lagaminą, jo ieško ne tik policija,
bet ir nusikaltėliai!
211. Kepler, Lars (Kepleris, Larsas). Paganinio kontraktas : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3
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fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš: Kaunas : Obuolys,
2012.
Prie Stokholmo krantų dreifuojančiame laive
randama mirusi jauna moteris. Specialistai nustato, kad jos plaučiai pilni jūros vandens, bet vandens pėdsakų nėra ant drabužių ir kūno. Ar gali
būti, jog moteris nuskendo laive? Kitą dieną prabangiame bute aptinkamas pasikoręs vyras. Niekas negali paaiškinti, kaip vyrui pavyko pasiekti
aukštoje palubėje kabančią kilpą, kai aplinkui nėra
jokių daiktų, ant kurių galima pasilypėti. Gal tai ne
savižudybė, o žmogžudystė? Ar šios dvi keistos
mirtys susijusios? Detektyvas Jonas Lina imasi
pavojingo, įtempto ir netikėtų posūkių kupino tyrimo.
212. Kepler, Lars (Kepleris, Larsas). Ugnies
liudininkas : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė.
– V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
30 egz. – Įgars. iš: Kaunas : Obuolys , 2013.
Flora Hansen apsimeta mediume ir verčiasi
„bendravimu“ su mirusiaisiais. Po žiaurių žmogžudysčių paauglių globos namuose, Hansen ima regėti keistai realistiškas vizijas. Ji praneša policijai,
kad bendrauja su mirusia mergaite, bet į tai sureaguoja tik vienas detektyvas – Jonas Lina. Šis
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ilgiausiai užtrunka nusikaltimo, kuris atrodo akivaizdus, vietoje. Viskas liudija, kad globotinė Vikė
Benet pasišalino vidurnaktį palikusi kruviną lovą ir
plaktuką po pagalve.
213. Mankell, Henning (Mankelis, Heningas). Klystkeliais / skaitovė Dalia Tonkūnienė. –
V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Kriminalinis romanas) (Garsina savanoriai). – Tir. 26
egz. – Įgars. iš: V.: Baltos lankos, 2009.
Į Istado nuovadą paskambina ūkininkas, kurio rapsų lauke „keistai elgiasi“ nepažįstama mergina. Inspektorius Valanderis vyksta nuraminti
ūkininko. Tačiau jam ėmus artintis prie merginos,
ši apsipila benzinu ir susidegina. Kitą dieną randamas nužudytas buvęs Švedijos teisingumo ministras. Šalį sukrėtusią žmogžudystę lydi kitos. Aukų,
regis, niekas nesieja, tik tai, kad visi nužudytieji
– vyrai ir jiems visiems nurėžtas skalpas. Serijinio
žudiko psichologinis portretas netelpa į jokius rėmus ir tampa rimtu iššūkiu daug mačiusiam tyrėjui
Valanderiui.
214. Söderberg, Alexander . Draugas iš Andalūzijos : [romanas] / skaitovė Eglė Špokaitė. –
V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30
egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2013.
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Našlaujančios Sofijos pažintis su patraukliu
vyru apvertė aukštyn kojom jos gyvenimą. Stokholmo kvaišalų platintojų gaują seka būrys abejotinos reputacijos policininkų, jų veiksmai ir tikslai
prasilenkia su įstatymu. Tarp dviejų ugnių patekusi niekuo dėta Sofija bando išsigelbėti nuo mirties.
Tačiau kaip jai apsiginti pačiai ir apsaugoti paauglį
sūnų?
Ukrainiečių literatūra
215. Матіос, Марія. Saldžioji Darusia : trijų
gyvenimų drama : [romanas] / skaitovė Eglė Čekuolytė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš: V.: Eugrimas, 2013.
Pats žinomiausias ir populiariausias Marijos
Matiós romanas „Saldžioji Darusia“ pagrįstai yra
pavadintas „tragedija, tolygia XX amžiaus istorijai“, o pati Darusia – „beveik bibliniu personažu“.
Šioje „Trijų gyvenimų dramoje“ nėra nieko vienareikšmiško: nei veikėjų, nei aplinkybių, nei atomazgų. Romane nerasime epochos masto žmonių ar
įvykių, teigiamų ar neigiamų herojų, tačiau, kaip
tvirtina kritikai, „skaitai šią knygą – ir skauda širdį“.

114

Vokiečių literatūra
216. Bosetzky, Horst. Katė negali nepeliauti : [vokiškas detektyvas] / skaitovės Agnė Jočytė
ir Brigyda Ona Budrikienė. – V.: LAB, 2014. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Juodoji serija) (Garsina
savanoriai). – Tir. 26 egz. – Įgars. iš: V.: Baltos
lankos, 1999.
Dori Vilmersdorfo piliečiai sunerimę: jų kaimynystėje apsigyveno buvęs vaikų prievartautojas. Susirūpinę tėvai susiburia ir įkuria savisaugos
komitetą, kuris seka kiekvieną pedofilo žingsnį.
Nors Markas Jecnikas jau atliko bausmę ir laikomas išgydytu, „Vilmersdorfo sargai“ įsitikinę: katė
negali nepeliauti. Tad lieka tik laukti, kol įvyks pirmas susidūrimas…
217. Gier, Kerstin (Gyr, Kerstin). Mamų mafija : romanas / skaitovė Sandra Kulpavičienė. –
V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Madame) (Garsina savanoriai). – Tir. 20 egz. – Įgars.
iš: V.: Alma littera, 2007.
Yra tokių idealių mamų, kurios dalijasi valgių
receptais, muzikos mokytojais ir vaikų auklėmis.
Tačiau jos yra tikras kiekvieno priemiesčio košmaras. Apsiginti nuo jų galima tik vienu būdu: susi115

burti ir sukurti atsakomąjį judėjimą – Mamų mafiją!
Nuo šiol tegul visos pavyzdingos mamytės saugosi!.
218. Winter, Karen. Rygos ilgesys : romanas /
skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB, 2014. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš: V.:
Gimtasis žodis, 2013.
Nuo pirmųjų eilučių prikaustantis, labai moteriškas Karen Winter romanas „Rygos ilgesys“
– apie amžiną meilę, draugystę ir klastą, ir… aišku, apie kerinčią aukštąją madą – kuri moteris tam
atsispirs?
219. Zweig, Stefanie. Kažkur Afrikoje : autobiografinis romanas / skaitovė Eglė Čekuolytė.
– V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
30 egz. – Įgars. iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2013.
Vokiečių rašytoja Stefanie Zweig (g. 1932)
autobiografiniame romane pasakoja apie išgyvenimus Kenijoje, į kurią ji atvyko iš Vokietijos 1938
m. Jauna žydų šeima patiria emigracijos sunkumus bei skirtingų kultūrų susidūrimą. Lengviausiai adaptuojasi vaikas – dukra Regina draugauja
su juodaodžiais vaikais, mokosi vietinės kalbos ir
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papročių, o jų ūkyje dirbusį virėją Ovūrą pamilsta
kaip tėvą.
VAIKŲ LITERATŪRA
220. Auryla, Vincas. Lietuvių egzodo vaikų
ir jaunimo literatūra, 1945–1990 / [talkino Stasys
Džiugas ir Stasė Vanagaitė–Petersonienė]. – V.:
LAB, 2014. – 2 t.
T. 1 : Proza / skaitovas Audrius Čaikauskas.
– 2014. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš: Kaunas : Šviesa, 2002.
221. Auryla, Vincas. Lietuvių egzodo vaikų
ir jaunimo literatūra, 1945–1990 / [talkino Stasys
Džiugas ir Stasė Vanagaitė–Petersonienė]. – V.:
LAB, 2014. – 2 t.
T. 2 : Poezija ir dramaturgija / skaitovas Audrius Čaikauskas. – 2014. – 2 garso diskai MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: Kaunas : Šviesa,
2003.
222. Avyžius, Jonas. Bardo nuotykiai ir žygiai : apysaka / skaitovas Robertas Aleksaitis. –
V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Grigo
Ratai : lietuvių vaikų literatūros klasika) (Garsina
savanoriai). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2002.
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Knygoje pasakojama apie niūfaundlendą
Bardą.
223. Boyne, John. Berniukas dryžuota pižama : romanas / skaitovas Evaldas Marcinkus. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Gimtasis
žodis, 2009.
„Berniukas dryžuota pižama“ – tai legenda
apie holokaustą, kurią pasakoja devynmetis Brunas, vokiečių karininko sūnus. Jis visiškai nesuvokia, kas vyksta aplink, netiki tuo, ką regi savo
akimis. Niekas neįveikia jo naivumo. Brunas susidraugauja su bendraamžiu žyduku Šmueliu. Juodu skiria spygliuota tvora, bet jų draugystė neišvengiamai susipina.
224. Burgess, Melvin (Burgesas, Melvinas). Hitas : romanas / skaitovas Mantautas Bružas. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– (Beveik suaugę). – Tir. 26 egz. – Įgars. iš: V.:
Alma littera, 2013.
Šios knygos idėją Melvinui Burgessui pasiūlė jo leidėjas – papasakojo apie vieno filosofijos
mokytojo ir jo mokinių diskusiją apie menamai išrastą naują narkotiką, suteikiantį septynias dienas
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tobulos palaimos ir galiausiai nužudantį. Knygos
personažai gauna progą išmėginti tokio narkotiko
poveikį ir vos ne per vėlai supranta – vienintelė
vertybė yra pats gyvenimas.
225. Cicėnaitė, Akvilina. Kengūrų slėnio paslaptis : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. –
V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2014.
Ilzės tėčiui buvo pasiūlytas darbas Australijoje, ir ji, visų klasės draugių pavydui, išvyko gyventi
tenai. Didžiausia sumaištis prasidėjo tada, kai namuose atsirado tėčio draugė Miranda, ir Ilzei teko
atsikviesti mylimą tetą Emą. O tada jie visi ir dar
Ilzės bičiulis Tonis išvyko kelionėn į paslaptingą
Kengūrų slėnį, kur sutiko mokslui nepažįstamų jovių ieškantį Profesorių ir patyrė neįtikėtinų ir pavojingų nuotykių pasiklydę dykumos platybėse…
226. Clare, Cassandra. Kaulų miestas : [romanas] / skaitovė Giedrė Kuldmae. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 20 egz. – Ciklo „Mirtinieji įrankiai“
1–oji knyga. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2012.
Kai niujorkietė Klarė Frėj išsirengia į „Pragaro“ klubą, ji nė neįtaria tapsianti žmogžudystės liu119

dininke, juolab kad žudikai bus trys paaugliai, pasipuošę keistomis tatuiruotėmis. Taip Klarė pirmą
kartą susitinka su prieblandos medžiotojais. Tada
ji susipažįsta su žaviu auksaplaukiu Džeiku. Nė
parai nepraėjus Klarė įtraukiama į Džeiko pasaulį:
dingsta jos motina, o pačią Klarę užpuola demonas…
227. Clare, Cassandra. Pelenų miestas :
[romanas] / skaitovė Giedrė Kuldmae. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Ciklo „Mirtinieji įrankiai“ 2–oji knyga.
– Įgars. iš: Vilnius : Alma littera, 2012.
Antroje „Mirtinųjų įrankių“ knygoje „Pelenų
miestas“ Klarės motina vis dar guli komoje, kažkas žudo požemėnų vaikus, pavagiamas antras
mirtinas įrankis. Pavojus didėja, nes prieblandos
medžiotojų pasaulis žino, kad Valentinas vis dar
gyvas, – o Klarė ir Džeikas – jo vaikai. Ar pavyks
Valentinui pasisavinti mirtinąjį įrankį? O gal teisi
inkvizitorė, sakydama, kad įrankį pasiėmė Džeikas?
228. Clare, Cassandra. Stiklo miestas : [romanas] / skaitovė Giedrė Kuldmae. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina sa120

vanoriai). – Ciklo „Mirtinieji įrankiai“ 3–ioji knyga.
– Įgars. iš: V.: Alma littera, 2013.
„Stiklo mieste“, paskutinėje „Mirtinųjų įrankių“
trilogijos dalyje, Valentinas suburia visus, esančius
jo galioje, norėdamas visiems laikams sunaikinti
prieblandos medžiotojus. Tad vienintelė galimybė
jį įveikti – kautis išvien su amžinais savo priešais.
Bet ar gali požemėnai ir prieblandos medžiotojai
pamiršti abipusę neapykantą ir susivienyti? Ar pavyks Klarei išgelbėti Stiklo miestą ir mamos gyvybę?
229. Echols, Jennifer. Deginant tiltus : [romanas] / skaitovė Eglė Špokaitė. – V.: LAB, 2014.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš:
V.: Alma littera, 2013.
Jaunatviškai įžūli, kartais provokuojanti ir kartu be galo įtaigi istorija apie du visiškai skirtingus
jaunus žmones. Ji – maištinga, nepaisanti ribų, jis
priešingai – nusprendęs pasilikti miestelyje sąžiningai dirba visuomenės sergėtoju. Abu gyvena
skirtinguose pasauliuose, tačiau vienu metu atsiranda beprotiška trauka. Jų bendravimas tarsi amerikietiški kalneliai – po kiekvieno pakilimo
laukia staigus kritimas į bedugnę. Džonas ir Megė
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bando suprasti vienas kitą ir tuo pat metu pažinti
save bei kruopščiai slepiamus išgyvenimus.
230. Grahame, Kenneth (Greihemas, Kenetas). Vėjas gluosniuose / skaitovas Antanas
Bernotas. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 25 egz. – Įgars. iš: V.: Vaga, 1996.
„Vėjas gluosniuose“ – tai žavinga ir šmaikšti
istorija, kviečianti pasimokyti iš begalinio žvėrelių
gerumo, nuoširdumo, taurios ištikimybės ir mokėjimo bendrauti.
231. Jansson, Tove (Janson, Tuvė). Kometa
atskrieja ; Nematomas vaikas : [apysakos] / skaitovė Audronė Taurienė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Troliai Mumiai) (Garsina savanoriai). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Garnelis, 2008.
Dvi pasaulinę šlovę pelniusios švedų kalba
rašiusios suomių rašytojos Tuvės Janson apysakos apie trolius Mumius – „Kometa atskrieja“ ir
„Nematomas vaikas“. Vieną dieną, kai žemę netikėtai nukloja keistos dulkės, troliai Mumiai išsiruošia ieškoti observatorijos, kur manosi sužinoti,
ar atskriejanti kometa nepražudys žemės. „Nematomas vaikas“ mus vėl lydi į kelionę po pasakišką
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šalį, kurioje gyvena mieli, geraširdžiai padarėliai.
Savaime suprantama, jie – ne žmonės…
232. Jansson, Tove (Janson, Tuvė). Tėtis ir
jūra ; Vėlai lapkritį : [apysakos] / skaitovė Audronė
Taurienė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Troliai Mumiai) (Garsina savanoriai). – Tir.
20 egz. – Įgars. iš: V.: Garnelis, 2008.
Vaikų literatūros klasika tapę pasakojimai
apie trolius Mumius švedų kalba rašiusiai suomių
rašytojai pelnė pasaulinę šlovę. Pagal T. Jansson
knygas pastatyta spektaklių, operų, vaidybinių filmų, parengta radijo ir televizijos laidų, Japonijoje
sukurtas garsusis 52 serijų animacinis šedevras.
Knygos apie trolius Mumius išverstos daugiau
kaip į 30 pasaulio kalbų.
233. Katiliūtė–Bačiulienė, Rasa. Mėnulio
palytėta : knyga mergaitėms / skaitovė Rasa Katiliūtė–Bačiulienė. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 26 egz. –
Įgars. iš: V.: Kronta, 2010.
Autorės žodis: Ši knyga Tau, mergaite. Ir visai
nesvarbu, kas Tu: pankė, rokerė, metalistė, gotė,
klasikinės muzikos gerbėja, manekenė, krepšininkė ar šokėja, nesvarbu, kokia Tu : apkūni ar liekna,
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aukšta ar žema, įdegusi ar išblyškusi, trumpaplaukė ar ilgakasė, ši knyga Tau, nes ji apie Tave ir
apie nekintančius, nuo mados vėjų, amžių kaitos
nepriklausančius dalykus, apie vieną didžiausių
paslapčių šioje žemėje, Virsmą Moterimi.
234. Kozlovas, Sergejus. Ežiukas rūke : [pasakų rinktinė] / skaitovė Neringa Radvilaitė. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Nieko rimto, 2012.
235. Lindgren, Astrid. Emilis iš Lionebergos :
[apysaka] / skaitovas Antanas Bernotas. – V.:
LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgars. iš: V.: Garnelis, 2008.
Emilis iš Lionebergos – taip vadinosi berniukas, kuris gyveno Lionebergoje. Jis buvo išdykęs,
neklaužada vaikas, nors atrodė meilutis, pažiūrėti
visai dailus, taigi galėjai pagalvoti, kad jis lyg angelėlis. Bet taip tik atrodė…
236. Lindgren, Astrid. Ronja plėšiko duktė :
apysaka / skaitovė Rasa Bačiulienė. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgars. iš: V.: Vaga, 1984.
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Vaikams skirtame romane „Ronja plėšiko
duktė“ pasakojama apie mergaitę, augančią girioje esančioje pilyje, plėšikų apsuptyje. Ronja yra
vienintelis plėšikų lyderio Matiso vaikas, tad tėtis
tikisi, kad dukra užaugusi taip pat vadovaus jo suburtai gaujai. Bet vieną dieną kitoje kalno pusėje
įsikuria nauja galvažudžių grupuotė ir prasideda
tarpusavio kova. Ronja auga tik suaugusiųjų apsuptyje, tad kai vieną dieną sutinka Birką – priešų
gaujos vado sūnų – Ronja tiesiog negali nesusipažinti su savo bendraamžiu. Jie tampa draugais.
Kur nuves ši slapta draugystė? Ir kaip ji paveiks
dviejų kariaujančių gaujų bei jų vadų tarpusavio
santykius?
237. Metų laikai : rinkinys jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams iš žurnalo „Vakaro žvaigždelė“, 2011–2013 m. / sudarė Danutė Armonienė
; skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2014. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz.
238. Oliver, Lauren. Pandemonium : knygos
„Delirium. Meilės karštinė“ tęsinys : [romanas] /
skaitovė Lina Ratkevičiūtė. – V.: LAB, 2014. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 26 egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2013.
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Pasaulyje, kuriame žmogiški jausmai uždrausti, Lena suranda meilę ir pagaliau išsiveržia
į laisvę – pabėga į Tyrus. Tačiau jos Aleksas lieka
už sienos…Su praeitim baigta, o ateitis neaiški.
Tyruose, į kuriuos ištrūko Lena, mylėti leidžiama,
bet mergina nė nenumano, kiek jai kainuos apsisprendimas gyventi mylint ir kokių išbandymų bei
netikėtumų pateiks naujasis gyvenimas…
239. Oliver, Lauren. Requiem : knygos „Delirium. Meilės karštinė“ ir „Pandemonium“ tęsinys :
[romanas] / skaitovė Lina Ratkevičiūtė. – V.: LAB,
2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 26 egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera,
2013.
Paskutinėje ciklo dalyje „Requiem“ Lena su
bendražygiais ir Džuljanu vėl traukiasi į Tyrus. Tačiau ten jau nebėra saugu: maišto židiniai įsiplieskė po visą šalį. Valdžia nebegali nuslėpti maištininkų buvimo, ir naikintojų būriai skverbiasi į Tyrų
pasienio sritis.
240. Paterson, Katherine (Paterson, Katerina). Smarkuolė Gilė Hopkins : [apysaka] / skaitovė Živilė Kuncaitė – V.: LAB, 2014. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 20
egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 1999.
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Knyga „Smarkuolė Gilė Hopkins“ – nepaprastai graži, išmintingo ir mylinčio žmogaus papasakota istorija apie mergaitę, iš paskutiniųjų
ieškančią tos vienintelės vietos, kurią vadiname
namais.
241. Porter, Eleanor H. (Porter, Eleanora).
Poliana : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. –
V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 18
egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 1998.
Su švelniu humoru parašyta istorija apie mergaitę Polianą, išmokiusią apylinkės žmones žaisti
„džiaugsmo žaidimą”.
242. Sviderskytė, Gražina. Darius ir Girėnas. Istorija ir legenda / skaitovas Antanas Bernotas. – V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 30 egz. – Įgars. iš: V.: Baltos lankos, 2013.
„Darius ir Girėnas. Istorija ir legenda“ – knygoje įtraukiančiai aprašomos ne tik garsiųjų lietuvių lakūnų biografijos pasaulio aviacijos evoliucijos fone, bet ir pateikiamos įdomios detalės,
nulėmusios jų susidomėjimą lėktuvais, analizuojamos beprotiškos idėjos perskristi Atlantą ištakos,
apžvelgiamas pasiruošimo skrydžiui procesas ir,
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pagaliau, bandoma atskleisti, kas gi nutiko, kad
lakūnai taip ir nepasiekė galutinio tikslo.
243. Zarr, Sara (Zar, Sara). Kaip išsaugoti
gyvenimą : romanas / skaitovė Eglė Špokaitė. –
V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30
egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2013.
Likimas suveda dvi skausmingų dalykų patyrusias septyniolikmetes paaugles ir vienos jų motiną. Mendę, nepatyrusią tėvų meilės ir ieškančią
šeimos, kurioje galėtų augti jos netyčia pradėtas
būsimas kūdikis, ir Džilę bei jos motiną, po vyro
mirties trokštančią įsivaikinti dar vieną vaiką. Šis
susitikimas visoms trims pažers išbandymų ir iš
pagrindų pakeis jų gyvenimą.
244. Žilinskaitė, Vytautė. Kelionė į Tandadriką : apysaka–pasaka / skaitovė Nijolė Lipeikaitė.
– V.: LAB, 2014. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Grigo Ratai). – Tir. 25 egz. – Įgars. iš: V.: Alma littera,
2003.
Išmonės ir nuotykių nestokojanti Vytautės Žilinskaitės apysaka–pasaka nukelia į šaltą Naujųjų
metų naktį. Vieniši, nuskriausti ir likimo valiai palikti žaislai gūdžiame miške atranda kosminį laivą
iš nesvetingos Žemės skraidinantį į žaislų plane128

tą Tandadriką. Žaisliniai bičiuliai surizikuoja leistis į kelionę, tačiau nė vienas nenutuokia, kad čia
jiems teks patirti ne vieną išbandymą, lemsiantį
tolimesnę draugystę.
VADOVĖLIAI.
MOKYMO PRIEMONĖS
245. Lietuvos dailės istorija : vadovėlis
aukštųjų mokyklų studentams / sudaryt. Alfonsas
Andriuškevičius, Adomas Butrimas, Rasa Butvilaitė ir kt. ; skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB,
2014. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 15 egz. –
Įgars. iš: V.: Vilniaus dailės akad. l–kla, 2002.
246. Mediacija : vadovėlis / Natalija Kaminskienė, Daiva Račelytė, Agnė Tvaronavičienė, Renata Mienkowska–Norkienė, Eglė Atutienė, Gerda Štaraitė–Barsulienė, Ieva Saudargaitė, Rokas
Uscila, Aurimas Banys, Egidijus Langys, Vidas
Pečkys, Edvardas Špokas, Gražina Čiuladienė,
Gintaras Aleknonis ; skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2014. – 2 garso diskai MP3 fmt.
– Tir. 20 egz. – Įgars. iš: V.: Mykolo Romerio universitetas, 2013.
247. Organizacinės elgsenos pagrindai :
vadovėlis / skaitovas Audrius Čaikauskas ; leidi129

nio skaitmeninę versiją parengė Zenonas Klimaitis. – V.: LAB, 2014. – 1 diskas DAISY fmt. – Tir. 7
egz. – Įgars. iš: V.: Mykolo Romerio universitetas,
2012.
248. Spurga, Saulius. Europos Sąjungos
plėtra ir integracija : mokomasis–metodinis leidinys / leidinio skaitmeninę versiją parengė Zenonas Klimaitis ; skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.:
LAB, 2014. – 1 diskas DAISY fmt. – Tir. 7 egz.
– Įgars. iš: V.: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009.
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