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BENDRASIS SKYRIUS
1. Harari, Yuval Noah (1976–) (Harari,
Yuvalis Noah). Homo Deus : glausta rytojaus istorija / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Kitos knygos, 2018.
Knygoje „Homo deus. Glausta rytojaus istorija“ autorius aiškinasi, kas laukia žmonijos, kai seni
mitai susijungs su šiuolaikinėmis, dieviškosioms
galioms prilygstančiomis technologijomis. Kas atsitiks su demokratija, kai Google ir Facebook žinos
mūsų norus ir mūsų politines pažiūras geriau nei
mes patys? Kas atsitiks, kai kompiuteriai išstums
žmones iš darbo rinkos ir sukurs didžiulę naują
„nenaudingą klasę“? …Kaip Homo sapiens tampa
Homo deus, kokias naujas kryptis turime sau nusistatyti? Kaip galime apsaugoti savo trapią planetą
ir žmoniją nuo savo pačių destrukcijos?
2. Smith, Daniel (1976–). 100 dalykų, kurių
niekada nedarysite : kaip pasiekti tai, kas neįmanoma / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Pilna antr.:
Šimtas dalykų, kurių niekada nedarysite. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
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Per visą istoriją žmonija atliko daug nepaprastų žygių: vieni jų stebina neprilygstamu meistriškumu, kiti – išskirtine drąsa, treti pribloškia kvailumu.
Ši knyga – jaudinantis žvilgsnis į beribes žmonių
galimybes.
3. Zemkauskas, Rytis (1972–). Tekstai keliaujantiems autobusais ir troleibusais : [publicistika]/ skaitovė Živilė Jankauskaitė. – V.: LAB, 2018. –
1 garso diskas MP3 fmt. – (IQ biblioteka) (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Atviros
visuomenės forumas, 2015.
Šioje R. Zemkausko knygoje surinkti publicistiniai tekstai, 2010–2015 m. pasirodę žurnalų
„Intelligent Life“ bei „IQ“, „The Economist“ lietuviškuose leidimuose. Straipsniuose komentuojamos
postmodernios visuomenės būties formos, medijų
amžiaus Lietuvos miesto gyventojo savijauta bei
popkultūros reiškiniai. Knyga skirta plačiai išsilavinusių skaitytojų auditorijai. Į visuomenės reiškinius
autorius žvelgia iš žurnalistinės perspektyvos, pasitelkia filosofines įžvalgas, empirinius stebėjimus,
ironiją, medijų ir popkultūros kritiką. Knygos pabaigoje pateikiamas grožinis kūrinys – „Popietės
Utopijoje“ – yra retas distopijos pavyzdys mūsų
literatūroje.
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FILOSOFIJA. PSICHOLOGIJA
Filosofija
4. Puett, Michael J. (1964–). Kelias : kinų filosofai apie meną gyventi / Michael Puett, Christine
Gross–Loh ; skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2018.
„Kelias“ nėra viena iš daugelio knygų apie
Vakarų santykį su kinų filosofija. Tai – išlaisvinanti ir transformuojanti patirtis, pažadinsianti mumyse norą kurti save ir mus supantį pasaulį. Tačiau
kad tai nutiktų, mes turime išsukti iš mums gerai
pažįstamo tako ir atsiverti naujoms gyvenimo galimybėms. „Kelias“ – tai mąstyti verčianti knyga.
Persvarstanti populiarias tiesas. Skatinanti skaitytoją domėtis senąja kinų filosofija.
5. Van Praagh, James (1958–) (Van Pragas,
Džeimsas). Sielos nuotykiai : kelionės po fizinius
ir dvasinius pasaulius / skaitovas Vytautas Širka. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: K. : Mijalba, 2017.
Šioje knygoje autorius kviečia skaitytojus į
dvasinę kelionę – pažinti savo sielą ir jos keliones
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po dvasinius pasaulius. Autorius pristato būdus,
leidžiančius pažvelgti į savo tikrąją prigimtį – tai
meditacija, išėjimo iš kūno patirtys, artimą mirčiai
būseną patyrusių žmonių pasakojimai…
Psichologija
6. Be pavadinimo : [nusižudžiusiųjų artimųjų
istorijos] / [istorijas perteikė Elvyra Kučinskaitė] ;
skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2017.
Tai pusantrų metų rinktos nusižudžiusių artimųjų istorijos, kruopščiai užrašytos. Tikros, stip
rios, nepakeistos, neanoniminės. Tikimės, jog jos
paskatins drąsiau kalbėti apie savižudybių prevenciją, skirti daugiau dėmesio šalia esantiems brangiems žmonėms, o mėginusius žudytis gal privers
susimąstyti sužinojus, kokį skausmą tai gali sukelti
jų artimiems. Kalbant apie savižudybę ir jos sukeltą skausmą, sunku rasti tinkamus žodžius; todėl ši
knyga neturi pavadinimo. Kiekvienam skaitančiajam paliekame galimybę užrašyti savąjį, išreiškiantį skaitant kilusius jausmus ir mintis.
7. Bettelheim, Bruno (1903–1990). Kodėl
mums reikia stebuklo: pasakų reikšmė ir svar10

ba : psichoanalitinis požiūris / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2017.
„Kodėl mums reikia stebuklo“ – vienas svarbiausių autoriaus darbų. Čia aptariamos visame pasaulyje žinomos pasakos („Trys paršiukai“, „Sindbado kelionės“, „Anselis ir Grytutė“,
„Raudonkepuraitė“, „Snieguolė“, „gražuolė“, „Pele
nė“ ir kt.) ir atskleidžiama didžiulė jų reikšmė vaiko emocinei ir psichologinei raidai. B.Bettelheim
teigia, jog pasakos padeda vaikui geriau pažinti
tikrovę, save ir kitus, skirti gėrį ir blogį, priimti ne tik
šviesiąją, bet ir tamsiąją gyvenimo pusę, suteikia
drąsos ir mažina įtampą susidūrus su bauginančia, nepažįstama tikrove.
8. Dondi. Penki elementai : pažinkite save,
naudodamiesi seniausios pasaulyje asmenybės tipų sistemos išmintimi / skaitovas Rimantas
Pranckūnas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 12 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga,
2017.
Amerikiečių autorės Dondi Dahlin knyga
„Penki elementai“ pristato dar senovės Kinijoje
išplėtotą asmenybės tipų ir gydomosios energetikos sistemą, kurią derina su moderniam žmogui
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pritaikomais praktiniais savęs pažinimo patarimais. Penkių elementų teorija paplito Kinijoje prieš
2000 metų – manyta, kad visata susideda iš penkių galingų jėgų: vandens, medžio, ugnies, žemės
ir metalo. Pažinus kiekvieno elemento savybes
ir supratus, kurios jų stipriausiai veikia žmogaus
charakterį ir elgesį, galima išmokti išlaikyti fizinę,
protinę, dvasinę ir emocinę pusiausvyrą.
9. Forward, Susan (1938–) (Forvard, Suza
na). Toksiški tėvai : kaip atsikratyti skaudžios patirties ir susigrąžinti savo gyvenimą / Susan Forward,
Craig Buck ; skaitovė Audronė Ivanauskienė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2017.
Knygoje „Toksiški tėvai“ mokslų daktarė Suza
na Forvard dalijasi tikromis jau suaugusių vaikų,
kuriuos užaugino toksiški tėvai, istorijomis. Šie
nesumeluoti pasakojimai gali padėti išsilaisvinti iš
žlugdančių santykių su tėvais ir atrasti naują pasaulį, pripildytą pasitikėjimo savimi, vidinės stiprybės ir emocinės nepriklausomybės.
10. Gladwell, Malcolm (1963–) (Gladvelas,
Malkolmas). Dovydas ir Galijotas : milžinų nugalėjimo menas / skaitovė Gintarė Petkevičienė.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
12

(Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Eugrimas, 2014.
Pasitelkdamas Biblijos motyvą – garsiąją
Dovydo ir Galijoto kovą – kaip silpnesniojo pergalės prieš stipresnįjį simbolį, autorius analizuoja mūsų stereotipinį mąstymą apie kliūtis ir sunkumus, kviesdamas pažvelgti į viską pozityviau.
Istoriniai ir politiniai įvykiai bei socialiniai reiškiniai,
kuriais remiasi M. Gladvelas, atskleidžia mūsų įsitikinimus sudrebinsiančią tiesą – tai, ką mes laikome nesėkme, dažniausiai nulemia labai teigiamus
pokyčius mūsų gyvenime.
11. Harrison, Glynn. Didysis ego : tikroji asmens svarba ir savivertės kultūra / skaitovas
Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Katalikų pasaulio leidiniai, 2017.
Pasitelkdamas tyrimus ir savo sukauptą patirtį, autorius nagrinėja šiais laikais itin įsigalėjusio
savivertės didinimo kultūrines ir psichologines šaknis. Jis apibendrina, sistemina ir vertina gausius
tyrimų duomenis, juos aiškina paprastai, kartais ir
linksmai, pateikia daug naudingų pavyzdžių, pasakojimų, todėl sudėtingos idėjos tampa lengvai
suprantamos kiekvienam. Pamažu autorius nuvai13

nikuoja mitą, kad visas mūsų problemas gali išspręsti didėjanti savivertė.
12. Jankauskienė, Gintarė. Panikos priepuoliai : išsivaduok iš nerimo ir baimių / skaitovė
Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Tyto alba, 2018.
Knyga „Panikos priepuoliai“ kenčiantiems nuo
šio sutrikimo padės geriau suprasti save, nebesijausti vienišam su šia problema ir pagerinti savijautą. Autorė siekė atsakyti į daugybę dažniausiai
kylančių klausimų ir pasitelkė dešimt psichikos
sveikatos priežiūros bei natūralios gyvensenos
specialistų, kurie dalijasi patarimais ir paaiškinimais. Pagrindinė knygos žinutė – daug kas pirmiausia priklauso nuo paties žmogaus.
13. Maitland, Sara (1950–). Tylos knyga /
skaitovas Justinas Gapšys. – V.: LAB, 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2015.
„Tylos knyga“ – savita meilės istorija. Meilė tylai ir vienatvei, kuri negąsdina, priešingai – grąžina
mums tai, ką esame seniai praradę. Įsiklausymą
į save, vidinę ramybę, nuostabius pojūčius, ku14

riuos tyla išryškina ir paaštrina. Balsus, kylančius
iš mūsų pačių vidaus. Galiausiai tyla – ir religinis
potyris, tiksliau, sąlyga stiprėti ir skleistis dvasiai.
14. Matulaitė, Agnė. Žali sausainiai : knyga
sveikiems neurotikams / skaitovė Jūratė Karazijaitė.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2017.
Knygoje „Žali sausainiai. Knyga sveikiems neurotikams“ – psichologės–psichoterapeutės Agnės
Matulaitės tekstai, netikėtos, jautrios įžvalgos apie
mūsų kasdienybę ir santykius, kūną ir jausmus, baimes ir atvirumą sau, kitam, savo gyvenimui.
15. Murauskienė, Ramunė. (Ne)tobulos mamos užrašai / skaitovė Ilma Paluckė. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Knygoje „(Ne)tobulos mamos užrašai“ nerasite protingų patarimų, gudrybių ar visose situacijose
gelbstinčių receptų. Autorė dalijasi savo žiniomis,
jausmais, suvokimais ir įžvalgomis – tiek kaip psichologė, tiek kaip mama. Tai – jos užrašai, kuriuose
daugiausia kalbama apie meilę, nes humanistinė
pedagogika, kuria ir remiasi R. Murauskienė, dar
vadinama „širdies pedagogika“. Autorė siūlo knygą
15

skaityti nebūtinai nuo pradžios, galima pasirinkti
vienu ar kitu metu aktualų skyrių, temą ir taip rasti
reikalingą paramą, o kartais ir atsakymus. Tiesa,
atsakymus rasite savyje, nes knyga tėra kelias, vedantis į juos, bet tėvystės kelias neturi pabaigos.
16. Radvilavičiūtė, Janina. Niekada nevėlu
gyventi : svajok, planuok, išdrįsk / skaitovas Rokas
Simanavičius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2017.
Knyga „Niekada nevėlu gyventi“ skiriama
tiems, kuriems svarbus visas jų gyvenimas. Tiems,
kurie nori prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą,
jam vadovauja, gyvena, turėdami savo tikslus ir jų
siekdami, stebėdami, atpažindami, kas jiems trukdo, ir bandydami tai keisti. Kurie nori nugyventi visą
jiems skirtą buvimą žemėje kuo prasmingiau ir patirti jame kuo daugiau džiaugsmo. Kaip vadovauti
sau ne tik aktyvaus darbinio gyvenimo laikotarpiu,
bet ir kaip pasiruošti tolesniam savo gyvenimo etapui, kai baigiasi aktyvi darbinė veikla.
17. Samuels, Tim (1975–) (Samuelsas,
Timas). Kur dingo mano ietis? : [kaip suprasti vyrus] / skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB,
16

2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
„Kur dingo mano ietis?“ – įkvepiantis, įdomus,
su humoru pateiktas požiūris, priversiantis sustoti
ir pagalvoti apie besikeičiančią vyrų tapatybę, gerąjį vyriškumą ir šiuolaikinio vyro vietą pasaulyje.
O moterims, svarstančioms, kas slypi už atšiaurios
išorės ir abejingo gūžtelėjimo paklausus, ar viskas
gerai, ši knyga padės praskleisti šydą į komplikuotą vyrų pasaulį.
18. Šurnaitė, Lavija (1979–). Optimizmo
genas : renkiesi tu, kokią nori matyti save ir
pasaulį! / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Raunatės plaukus dėl nelaimingos meilės,
patyrėte fiasko darbe, vis trūksta pasitikėjimo savimi, murkdotės vienatvėje, braukiate liūdesio ašarą, nuolat jaučiatės nuvargus lyg kasusi griovius,…
ir vėl susidėjote su nevykėliu vyru ar netinkamais
žmonėmis, pavydas kitiems neleidžia jaustis laimingai ir t. t. Išmokite keisti požiūrį į save ir pasaulį,
nes būtent to reikia, kad aplinka imtų keistis, kaip
tikitės ir laukiate.
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19. Twist, Lynne. Pinigų siela : atgaukite savo
vidinius turtus / skaitovas Audrius Čaikauskas. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2017.
Šios knygos pavadinimas – „Pinigų siela“, bet
iš tiesų ji yra apie mūsų pačių sielą, kaip ir kodėl
mes patys dažnai ją užgožiame, ignoruojame, netgi pakenkiame per savo santykį su pinigais. „Pinigų
siela“ – unikali ir išlaisvinanti knyga, pasakojanti
apie tai, kad suvokę savo požiūrį į pinigus – kaip
juos uždirbame, leidžiame, atiduodame – galime
atrasti netikėtų įžvalgų apie savo gyvenimą.
Etika.
Mokymas apie moralę
20. Tolstojus, Levas (1828–1910), grafas.
Slaptasis dienoraštis : [minčių rinktinė] / skaitovė
Loreta Šileikienė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz.
– Įgarsinta iš: K.: Obuolys, 2017.
„Slaptasis dienoraštis“ – tai išskirtinė galimybė
pažinti tikrąjį Levo Tolstojaus mokymą ir jį formavusias idėjas, ilgą laiką slėptas nuo visuomenės.
Knygoje kiekviena diena – tai atskira tema apie tai,
kas yra Dievas, meilė, laimė, siela, gėris, malda,
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neapykanta ir kiti sunkiai apibrėžiami dalykai, tokie
svarbūs kiekvienam žmogui suvokti. Rinktinė sudaryta taip, kad metai pagal Levą Tolstojų įkvėptų jus nugyventi meilės, gėrio ir tiesos kupiną
gyvenimą.
RELIGIJA
21. Ajahn Brahm (1951–) (Ajahnas Brah
mas). Atverk savo širdies duris : ir kiti budistų pasakojimai apie laimę / skaitovas Virgilijus Kubilius.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2017.
Ajahn Brahm pasakoja istorijas, galinčias padėti pasveikti nuo depresijos, pažvelgti į savo gyvenimą naujomis akimis, pakeisti savo likimą ir net
išgyventi. Istorijos paprastos ir linksmos, gilios ir
išmintingos, reikalingos kiekvienam kaip oras ar
vandens gurkšnis. Šių istorijų herojumi gali tapti
kiekvienas – jei atvers savo širdį laimei.
22. Bstan–‘dzin–rgya–mtsho : XIV Dalai
Lama (1935–). Išmintis kiekvienai dienai : dvasinis Dalai Lamos testamentas / skaitovas Albertas
Aužbikavičius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
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Dalai Lamos meditacijos įvairiausiomis temomis: apie gyvenimą, apie jaunus žmones, apie
senėjimą, apie vyrus ir moteris, apie šeimą, apie
vienišumą, bendruomeniškumą, galingumą, ligas,
kalėjimus ir kalinius, politikus, homoseksualumą,
pasaulio ateitį, švietimą, mokslą ir technologijas ir
t.t.
23. Bstan–‘dzin–rgya–mtsho : XIV Dalai
Lama (1935–). Religijų giminystės link / skaitovas
Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2017.
Religijos istorijoje būta daug nesantaikos, įtarinėjimų ir ideologinių nesutarimų. Iki šiol trūksta
deramos tolerancijos kitatikiams, tarpsta religinis
fundamentalizmas ir ekstremizmas, prisidengiant
tikėjimu netgi liejamas kraujas. Dėl taikos pasaulyje
Jo Šventenybė kviečia puoselėti ryšį tarp tikėjimų
tradicijų, siekti savitarpio pripažinimo ir nuoširdžios
pagarbos, nes tai padeda įveikti išankstines nuostatas, gesinti konfliktus, pagelbėti silpnesniems.
24. Campbell, Joseph (1904–1987) (Kam
belas, Džozefas). Herojus su tūkstančiu veidų /
skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Tyto alba, 2015.
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„Herojus su tūkstančiu veidų“ – įvairių laikų
ir tautų herojinių mitų tyrimas, pagrįstas didžiulės apimties faktine medžiaga, čia nagrinėjamas
dažniausiai pasitaikantis mitologinis siužetas –
stebuklingas herojaus gimimas, jo didvyriški žygdarbiai, išmintingas valdymas ir paslaptinga mirtis.
Psichologai atskleidė daugelį mito paslapčių, bet
mitai ir padavimai, nors ir moksliškai „iššifruoti“, nenustoja mūsų žavėti – priešingai, mokslinių studijų
skaitymas leidžia iš naujo įvertinti naivumo ir begalinės išminties derinį, slypintį kokioje pasakaitėje.
25. Campbell, Joseph (1904–1987) (Kam
belas, Džozefas). Mitai, kuriais gyvename / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta: V.:
Tyto alba, 2018.
„Mitai, kuriais gyvename” nagrinėja šiuolaikinės visuomenės ir mito sąlytį. Kas yra mitologija
šiais laikais, kaip ji veikia, kokios yra jos funkcijos
moderniame pasaulyje? Ar galima mitus naudoti
mūsų laikais daugelį žmonių kamuojančiai baimei
ir nerimui palengvinti – ar atvirkščiai, mitai baimę
tik dar labiau skatina? Ši knyga tyrinėja universaliuose mituose slypinčią galią, kuri vis dar veikia
mūsų kasdienį gyvenimą. „Mitai, kuriais gyvename” – išskirtinė knyga, parodanti, jog mitai – ne
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tolima istorija, o mūsų visų gyvenimo pagrindas.
Mes gyvename mitais, patys to neįtardami.
26. Eldredge, John (1960–) (Eldridžas,
Džonas). Ilgesys : beieškant gyvenimo, apie kurį
tik svajojome / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 12
egz. – Įgarsinta iš: V.: Abigailė, 2017.
Daugybei gerų žmonių buvo pasakyta, kad
norint šventai gyventi būtina numarinti širdies troškimus, ir pavadinta tai šventumu. O tada stebimės,
kodėl daug krikščionių atrodo kažkokie negyvi, lyg
įsispraudę į vienos ar kitos rūšies šablonus, kartotinės vienas kito kopijos, kalbančios išmoktomis
frazėmis. Dažnai netikintys šalia jų atrodo gyvesni,
nors pirmieji skelbiasi turį amžinąjį gyvenimą. Gal
ir nenuostabu, kad mintis tapti krikščioniu daugeliui neatrodo patraukli. Tačiau šioje knygoje atrasime, kad pats Dievas yra mūsų giliausių troškimų
autorius. Jis davė mums troškimus ir Jam patinka
juos patenkinti.
27. Šereikienė, Valentina. Paskutinis pamokslas: Tėvas Stanislovas / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: K. : Obuolys, 2018.
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Knygoje „Tėvas Stanislovas. Paskutinis pamokslas“ gausu Tėvo Stanislovo gyvenimo pamokas iliustruojančių pavyzdžių. Pateiktos istorijos
apie Lietuvos šviesuolius, kurie sulaukę senatvės
nenustoja gyventi. Priešingai! Kaip tik stengiasi
maksimaliai išnaudoti kiekvieną akimirką. Tėvas
Stanislovas mirė garbaus amžiaus, sulaukęs 86–
erių, nugyvenęs ilgą ir turiningą gyvenimą. Jis atlaikė sovietinio režimo žiaurumus, niekada nepalūžo, neprarado tikėjimo ir, svarbiausia, gyvenimo
džiaugsmo. Dar daugiau – sugebėdavo juo apdovanoti kitus!
28. Toliatas, Algirdas (1978–). Gerumo liūnas : [„Žmogaus ir Dievo metų“ antroji knyga] /
skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB, 2018. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Tyto alba, 2017.
„Gerumo liūnas“ – antroji kunigo Algirdo Toliato
pamokslų knyga, liturginių C metų pamokslų ciklas,
kuriame plėtojamos pirmojoje knygoje „Žmogaus ir
Dievo metai“ gvildentos temos. Interpretuodamas
Šventojo Rašto fragmentus autorius nagrinėja psichologines, dvasines, moralines ir vertybines problemas. Kunigas Algirdas kreipiasi į visus – tikinčiuosius, netikinčiuosius ir ieškančiuosius. Knygos
tikslas – ne tiek plėsti pažinimą, kiek padėti gilintis
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į savo sielą ir sąžinę. Ji kviečia žmogų sąmonėti ir
skatina jo pokytį bei dvasinę pažangą.

1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Tyto alba, 2018.

SOCIALINIAI MOKSLAI

Pasak autoriaus, knyga „Kaip veikia Japonija“
yra ne kelionių gidas ir net ne akademinis straipsnis
apie šalį. Autorius bando pažvelgti Japonijai į akis
ir atskleisti, kuo, kaip ir kodėl būtent taip gyvena
japonai. Metus trukęs gyvenimas ir stebėjimas sugulė į knygą, kurioje – gyvi, autentiški ir stebinantys pasakojimai apie Japonijos kasdienybę. Beje,
autorius siūlo šią šalį užuot vadinus keista, vadinti
tiesiog kitokia. Pirmojoje knygos dalyje – išsamūs
aprašymai, antrojoje – interviu su aštuoniais labai
skirtingais žmonėmis, o trečiojoje – pasakojimai
apie išskirtines, įdomias ir lankytinas Tokijo vietas,
apie kurias greičiausiai neperskaitysite jokiame turistiniame žinyne.

Migracija
29. Gronau, Siegfried (Gronau, Zigfridas).
Klyksmas vaiduoklių mieste : vilko vaikai : [atsiminimai] / skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: K. : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo
ir švietimo centras, 2017.
Zigfrido Gronau knyga yra ne tik dešimtmečio
vaiko – vilko vaiko – kartu su šeima patirtų kančių ir siaubingų žudynių, bado ir Černiachovskio
ginkluotų gaujų žvėriško siautimo Karaliaučiuje
kronika, ne tik paauglio ir suaugusiojo gyvenimas
Antrojo pasaulinio karo ir grėsmingai nykių sovietinių metų niokojamoje Lietuvoje, bet ir visą žmonijos esatį liečiantis įspėjimas apie tai, ką žmonijos
istorijai užginta užmiršti.
Sociologija
30. Kleiva, Andrius. Kaip veikia Japonija /
skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB, 2018. –
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31. Mažonė, Aušra. Nežinios fronto linijos :
12 tikrų istorijų apie karių moteris iš viso pasaulio /
skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB, 2018. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Tyto alba, 2018.
Aušros Mažonės knygoje „Nežinios fronto
linijos“ susitiksite su Izraelio, Ukrainos, Kenijos,
Japonijos, Indijos, Šri Lankos, JAV, Saudo Arabijos
ir kitų šalių moterimis, pasirinkusiomis karininko
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žmonos likimą. Tokia ir knygos autorės – lietuvių
karininko žmonos – dalia. Išlydėjusios savo vyrą į
karines misijas, karių žmonos susiduria su nežinomybe, baime ir nerimu, išgyvena nuolatinę meilės
ir pareigos, dabarties pilnatvės ir ateities nežinomybės, šalto proto ir prieštaringų jausmų kovą.
32. Umbrasaitė, Erika (1970–). Prancūzija
mon amour : nuodėmingai malonus prancūzų menas gyventi / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Prancūzija šioje knygoje – užburianti ir kerinti, natūrali ir tikra. Šiame įspūdžių kokteilyje dera
snobiškasis Paryžius, lengvas dekadansas ir bohemiško gyvenimo prieskoniai. Pagrindiniai šios
knygos veikėjai – nesumeluoti prancūzai. Lėtas
mėgavimasis kava ir sviestiniu rageliu, vyno taurė
palydint saulę ir stebint praeivius, flirtas, kuris ne
ardo šeimas, o suteikia gyvenimui spalvų – tokia
E. Umbrasaitės Prancūzija. Anot jos, prancūzai,
šie nepataisomi ir arogantiški snobai, ne tik mėgsta pasijuokti iš savęs, bet ir moka kiekvieną dieną
paversti švente…
33. Wardere, Hibo. Sužalota / skaitovė
Monika Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB,
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2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 18 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Hibo Wardere gimė Somalyje. Šešerių buvo
apipjaustyta ir tik atvykusi į Angliją sužinojo, kad
tokios apeigos, ne vienoje Afrikos šalyje rengiamos ne tik daugybei mergaičių, bet ir kūdikių,
neįmanomas dalykas Vakaruose. Autorė pasakoja savo istoriją, išgyvenimus per apipjaustymą ir
po jo, santykius su motina, išgyvenimus ir patirtis
Anglijoje, kultūrų skirtumus ir požiūrį į moteris.
Politika
34. Ducret, Diane (1982–) (Diukrė, Diana).
Diktatorių moterys. – V.: LAB, 2018.
Kn. 1 / skaitovas Rimantas Pranckūnas. –
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2012.
Diktatorių moterys – tai Inesa, Klara, Nadia,
Magda, Felismina, Dzian Čing, Helena, Jekaterina,
Eva ir galybė kitų… Jie – tai Leninas, Musolinis,
Stalinas, Hitleris, Salazaras, Mao, Čaušesku,
Bokasa. Naktinės plaštakės ar turtingos intelektualės, trumpalaikė užgaida ar aistringa meilė – be
moterų neįsivaizduojame diktatorių gyvenimo. Šias
moteris sieja tai, kad jos, nors ir likdamos vyrų še27

šėlyje, vienaip ar kitaip dalyvaudavo priimant daugybę svarbių sprendimų.
35. Ducret, Diane (1982–) (Diukrė, Diana).
Diktatorių moterys. – V.: LAB, 2018.
[Kn. 2] / skaitovas Rimantas Pranckūnas. –
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2017.
Sadamas Huseinas stengiasi apsaugoti antrąją žmoną Samirą nuo pirmosios šalies damos
Sadžidos pavydo. Chomeinis neleidžia žmonai
Chadižei plauti indų, nes tai ją žemina. Kim Čen
Irui labai prastai sekasi nuslėpti savo neištikimybę nuo korėjiečių kino žvaigždės Hė Rim… Mira
taiso savo vyro Serbijos prezidento Miloševičiaus
kalbas. Osama bin Ladenas laukia, kol Nadžva
pagimdys įtvirtintoje karo stovykloje Afganistane.
Fidelis Kastras bando išvengti CŽV agentų, tarp
kurių ir jo meilužė Marita, išpuolių.
36. Juozaitis, Arvydas (1956–). Tėvynės
tuštėjimo metas : 2000–2017 metai / skaitovas
Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2018. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2018.
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„Tėvynės tuštėjimo metas“ – knyga takoskyra, kurią Arvydas Juozaitis rašė septyniolika metų.
Joje sudėtos esė rašytos išgyvenant nūdienio
Lietuvos valstybingumo zenitą ir valstybingumo
nuosmukį. Karčioji mūsų gyvenimo tiesa – iki šiol
neregėtai gausus jaunosios lietuvių kartos emigravimas iš Tėvynės. Ar Lietuva išliks išgyvendama ir
Europos tapatumo nuosmukį? Kur tie šaltiniai, iš
kurių galime semtis jėgų spartėjančiam Tėvynės
nykimui sustabdyti? Autorius įsitikinęs, kad 2018
metais, skaičiuodama savo naujojo valstybingumo
šimtmetį, Lietuva patiria ir savo paskutiniąją lemtį
– gyvena be rezervų.
37. Sebestyen, Victor (1956–). 1989 revoliucija : [sovietų imperijos žlugimas] / skaitovas
Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2018. – 2 garso diskai
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis,
2017.
1989 metų pradžioje komunistiniai režimai valdė milijonus piliečių, kontroliavo jų profesinę veiklą,
sekė kiekvieną žingsnį ir persekiojo bet kokią laisvesnės minties pastangą. Rytų ir Vakarų Europą
skyrė sargybos bokštai, Berlyno siena, spygliuota
viela, šunys ir minų laukai… Tokia padėtis negalėjo tęstis amžinai. Sovietų armijos išvedimas iš
Afganistano 1989 m. vasarį buvo pirmasis žen29

klas, kad komunistinė imperija išsikvėpė. Šešios
Europos valstybės atsikratė pasenusių komunistinių vadovų, iškovojo nepriklausomybę ir pasuko
demokratijos link. M. Gorbačiovas ir G. Bushas
paskelbė Šaltojo karo pabaigą.
Valstybinė valdžia
38. Arutiunov, Akim. Leninas be grimo /
skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2018.
– 2 garso diskai MP3 fmt. – (Komunizmas be grimo). – Tir. 16 egz. – Įgarsinta iš: V.: Briedis, 2017.
Knyga „Leninas be grimo“ teikia progą visai
kitaip pažvelgti į svarbiausios komunizmo ikonos –
Vladimiro Lenino – asmenybę. Iš knygoje pateiktų
dokumentų aiškėja, kad V. Uljanovas anaiptol nebuvo joks viso pasaulio darbo žmonių globėjas, o
už vokiečių specialiųjų tarnybų dosniai teikiamus
pinigus Rusijoje riaušes ir sumaištį kurstęs politinis ekstremistas, fanatikas, sėkmingai panaudojęs
teroristinį valdžios užgrobimo metodą. Tai jo kaltė,
kad po 1917 m. spalio perversmo Rusijoje įsigalėjo
viena pačių žiauriausių žmonių engimo formų per
visą civilizacijos istoriją.
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GAMTOS MOKSLAI
39. Mee, Benjamin (Me, Benjaminas). Mes
nusipirkome zoologijos sodą : [kai gyvenimą aukštyn kojomis apverčia 200 laukinių gyvūnų…] / skaitovė Monika Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.:
LAB, 2017(2018). – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
18 egz. – Įgarsinta iš: K.: Obuoliukas, 2012.
Sužinoję, kad parduodamas Dartmūro laukinės gamtos parkas, Benjamino šeima išleidžia
visas santaupas, kad jį įsigytų. Naujieji parko savininkai susiduria su liūdna realybe: pastatai griūva,
prižiūrėtojų nėra, pinigų trūksta. Liūtai, gauja vilkų,
pumos, meškos ir dar daugybė egzotiškų gyvūnų reikalauja nuolatinio dėmesio. Benjaminas su
žmona, dviem mažais vaikais, motina ir broliu pluša, kad aptriušęs zoologijos sodas atgautu savo
buvusį žavesį. Naujakuriams teks patirti visko, nuo
komiškų situacijų iki Raudonojo kodo, signalizuojančio jog pabėgo pavojingas žvėris. Ar šeimai pavyks šią vietą paversti klestinčiu verslu, tapsiančiu
rojumi laukiniams gyvūnams?
40. Safina, Carl (1955–). Anapus žodžių :
ką galvoja ir jaučia gyvūnai / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
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MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2018.
„Anapus žodžių. Ką galvoja ir jaučia gyvūnai“ – knyga, padedanti pažvelgti į dramblių, vilkų, delfinų pasaulį. Autorius pasakoja apie meilę,
džiaugsmą, gedulą, pavydą, baimę ir kitus jausmus, kuriuos patiria gyvūnai. Tai nėra bandymas
sužmoginti gyvūnus, primetant jiems tik žmonėms
būdingas emocijas. Tai žvilgsnis į gyvūnų pasaulį pagarbaus mokslininko ir gero, humoro jausmą
turinčio žmogaus akimis. Talentingai ir pagarbiai
atskleidžiamas stulbinamas gyvūnų emocinio pasaulio panašumas su žmogiškuoju, jų gebėjimas
suvokti save ir kitus, užjausti, mylėti ir padėti. Juk
galiausiai, supratę gyvūnus, mes galime atsigręžti
ir į save.
41. Wohlleben, Peter (1964–). Paslaptingas
medžių gyvenimas : ką jie jaučia, kaip bendrauja
– neregimo pasaulio atradimai / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Kitos knygos, 2018.
Viena žaviausių šios knygos savybių – medžių „sužmoginimas“. Tai unikalus ir netikėtas pasakojimas apie miško superorganizmą. Medžiai
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jaučia, suvokia ir atsimena, turi savo charakterį,
gali būti užsispyrę ar palaidūnai. Be „tėvų“ globos
likusiems medžiams taip pat sunku augti kaip ir
našlaičiams vaikams, o sulaukę globėjų pagalbos
jie suveši ir džiugina akį. Knygos stilius primena
trilerį. Autoriaus pasakojimas – sklandus ir vaizdingas, gebantis sužadinti skaitytojo fantaziją. Tai
labai informatyvi knyga, kuri atskleis dalykus, apie
kuriuos anksčiau niekada nesusimąstėte – kodėl
genys yra gan prastas sanitaras ir kas tie du tūkstančiai įvairių organizmų, šmirinėjančių medžio
paviršiumi?
Medicina
42. Brėdikis, Jurgis (1929–). Kitokiu žvilgsniu : [gydytojo apmąstymai]. – V. : LAB, 2016. – d..
– (Kultūros žurnalo „Santara“ biblioteka).
[D. 2] / skaitovas Audrius Čaikauskas. – 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Santara, 2017.
Tai neeilinio skaitytojų susidomėjimo sulaukusios knygos „Kitokiu žvilgsniu“ antroji dalis. Joje
autorius, pasinaudodamas naujais asmeniniais
potyriais ir pasaulio mokslo vis atnaujinama informacija, dar labiau išplečia pažinimo lauką apie
žmogaus dvasines, emocines, mentalines sferas.
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43. Cahalan, Susannah (1985–). Liepsno
jančios smegenys : mano beprotybės mėnuo /
skaitovė Šarūnė Andriuškevičiūtė. – V.: LAB, 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Kitos knygos, 2017.
24–erių Susannah Cahalan atsibudo ligoninės palatoje viena, pririšta prie lovos. Negalėjo nei
judėti, nei kalbėti. Neprisiminė, kaip ten atsidūrė.
Dar visai neseniai ji buvo perspektyvi, sveika ir laiminga moteris, dirbanti dideliame Niujorko laikraštyje, ką tik užmezgusi pirmus rimtus santykius…
„Liepsnojančios smegenys. Mano beprotybės
mėnuo“ – tai jaudinantis medicininis detektyvas,
šiurpi, bet visiškai reali istorija apie jaunos moters
pastangas atsikovoti tapatybę. Knyga apie krytį į
beprotybę, įkvepiantį šeimos tikėjimą ir apie diagnozę, kuria sunku patikėti.
44. Enders, Giulia (1990–). Žarnyno žavumynai : viskas apie menkai vertinamą organą /
skaitovė Inga Vilimė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Kitos knygos, 2018.
Mūsų žarnynas yra beveik toks pat svarbus
kaip smegenys, tačiau apie jo veiklą žinome labai
mažai. Jaunos mikrobiologės Giulios Enders kny34

ga „Žarnyno žavumynai. Viskas apie menkai vertinamą organą“ yra ne tik informatyvi, bet ir smagi
– tai savotiška ekskursija po mūsų virškinimo sistemą. Sužinosite viską apie žarnyno veiklą net jei
tai vidurių pūtimas ar vėmimas. Negana to, autorė pasidalins praktiniais ir labai naudingais patarimais: kaip geriausia sėdėti ant klozeto, kaip reikėtų
prižiūrėti virtuvę, kad jūsų žarnyno sveikata išliktų
puiki, kaip veikia įvairūs laisvinamieji ir pan.
45. Jančorienė, Meilė (1956–). Ilgaamžišku
mo paslaptys : sveiko ir ilgo gyvenimo receptai
iš garsiausių Lietuvos specialistų lūpų / skaitovė
Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
Knygos “Ilgaamžiškumo paslaptys: sveiko ir
ilgo gyvenimo receptai iš garsiausių Lietuvos specialistų lūpų“ autorė žurnalistė Meilė Jančorienė–
Rinkevičiūtė visaverčio, gyvastingo ir ilgo gyvenimo paslaptis atskleisti ėmėsi kartu su garsiausiais
Lietuvos gydytojais, alternatyviosios medicinos
atstovais ir psichikos sveikatos specialistais. Kiek
vienas jų pateikė savo įžvalgų, rekomendacijų
ir praktinių patarimų, kaip reikėtų gyventi ir mąstyti, norint pratęsti sveiką ir aktyvų gyvenimą.
Susisteminta informacija sugulė į knygą, kuri pui35

kiai tinka ir jaunesnio, ir brandesnio amžiaus žmonėms, besirūpinantiems savo fizine, emocine, psichine sveikata ir gerove.
46. Perlmutter, David (1954–). Planas sveikam gyvenimui : kaip išvengti sveikatos sutrikimų
pakeitus gyvenimo būdą ir mitybą / David Perlmutter
ir Kristin Loberg ; skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Garsus neurologas, bestselerių „Tylieji smegenų žudikai“ ir „Smegenų gyvybingumo paslaptis“ autorius naujoje knygoje „Planas sveikam gyvenimui“ apibendrina daugelio metų tyrimus, kaip
mūsų gyvenimo būdas ir mąstymas veikia mūsų
sveikatą, kas lemia mikrobiomų būklę ir kaip smegenų veikla susijusi su mityba. D. Perlmutter dalijasi naujausia tyrimų informacija, pateikia skanių ir
sveikų patiekalų receptų bei patarimų, kaip išvengti sveikatos sutrikimų ar susidoroti su jais.
47. Schneider, Meir (1954–) (Šneideris,
Meiras). Rega visam gyvenimui : [10 žingsnių, kaip
natūraliai pagerinti regėjimą] / skaitovas Vytautas
Širka. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: BALTO, 2017.
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Gydytojai oftalmologai dažnai sako, kad regėjimo anomalijos paveldimos, jos yra neišvengiamos senatvėje, todėl sutrikus regėjimui būtina
nešioti paskirtus akinius. Paprastai konsultacija
baigiasi stipresnių akinių išrašymu ar siuntimu akių
operacijai atlikti. Natūralios medicinos puoselėtojas Meiras Šneideris savo asmeniniu pavyzdžiu ir
keturių dešimtmečių praktika įrodo, kad tokios akių
ligos kaip trumparegystė, toliaregystė, glaukoma,
katarakta, žvairumas ir kt. gali būti išgydomos paprasčiausiais akių raumenų atpalaidavimo ir treniravimo metodais.
MENAS
48. Dalí, Salvador (1904–1989) (Dali, Sal
vadoras). Vieno genijaus dienoraštis / [sudarė Giedrius E. Genevičius] ; skaitovas Albertas
Aužbikavičius. – V.: LAB, 2017(2018). – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: K.: Europa, 1994.
Šis unikalus dienoraštis – tai paminklas, kuriame Salvadoras Dali įamžino savo paties kaip
dailininko ir kaip paprasto mirtingojo šlovę.
49. Jackson, Michael (1958–2009) (Džekso
nas, Maiklas). Moonwalk / skaitovas Audrius
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Voveraitis. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Obuolys, 2009.
„Moonwalk“ – intymus ir jaudinantis pasakojimas apie viešą ir privatų garsiausio visų laikų atlikėjo gyvenimą, prisiminimai apie vaikystę, Džeksonų penketuko virsmą pirmo ryškumo
žvaigždėmis, apie keliones, muziką, įkvėpimą ir
užburiančius šokio judesius. Michaelas Jacksonas
atskleidžia savo jausmus garsiems draugams
Dianai Ross, Berriui Gordy, Quince`ui Jonesui,
Paului McCartney, Katharinei Hepburn, atvirai pasakoja apie slegiančią vienatvę, pirmąją meilę,
plastinę chirurgiją, legendinę karjerą ir tuos keistus
gandus, kurie lydėjo ją nuo pirmųjų žingsnių.
50. Smith, Patti (1946–). Tiesiog vaikai :
[amerikiečių roko ir meno legendos gyvenimo
atsiminimai] skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Kitos knygos, 2017.

kojimas apie jaunystę, draugystę, meilę, persmelktas tos pačios įkvepiančios ir grėslios jėgos kaip
ir visa Patti Smith kūryba – nuo 1975–ųjų albumo
„Horses“ iki vizualinių projektų ir poezijos.
51. Žalneravičiūtė, Sonata (1967–). Vilniaus
iliuzionai : miesto kino teatrų istorijos / skaitovė
Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB, 2018. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 14 egz. –Įgarsinta iš: V.: Vaga,
2015.
Pirmas kino teatras Vilniuje – „Iliuzija“ – atidarytas 1907 m. ul. Bolšaja 60, o apskritai pirmieji
kino teatrai buvo vadinami „iliuzionais“. Kiekvieno
kino teatro Vilniuje istorijos paieška – tarsi mėginimas pažinti žmogų. Todėl Vilniaus iliuzionų istorija
sudėliota tarsi albumas – iš atskirų portretų: prisiminimų, laiškų, fotografijų, faksimilių, spėlionių,
mokumentikos… Vieni monumentalūs, apimantys dešimtmečius, o kitus, gyvavusius vos metus,
žymi keli štrichai.

„Tiesiog vaikai“ – tai pirmoji amerikiečių roko
ir meno legendos Patti Smith (gim. 1946) prozos
knyga. Audringo, aistringo gyvenimo atsiminimai.
Tai, apie ką dar niekur nebuvo kalbėta, tai pasa38
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lis – žmonės ir įvairiausi žemės lopinėliai, kuriuos
kiti vadina savo namais.

Archeologija.
Priešistorė. Kraštotyra

54. Pranaitytė, Elė. Vilniaus senamiestis per
3 valandas / skaitovas Vytautas Diškevičius. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto
alba, 2017.

52. Gimbutienė, Marija (1921–1994). Iš paskutiniųjų Marijos Gimbutienės susitikimų / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: M.
Gimbutienė. Laimos palytėta. – V.: Scena, 2002.
Kelionės ir atradimai
53. Oxenreider, Tsh (1977–). Pasaulyje kaip
namie : pamąstymai apie namus keliaujant po pasaulį : žygis per 4 žemynus su 3 vaikais, 1 vyru ir
5 kuprinėmis / skaitovas Rokas Simanavičius. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2017.
Kelionė prasidėjo Kinijoje ir nusidriekė toliau
per Aziją, Australiją, Naująją Zelandiją, Afriką,
Vakarų Europą. Šeimos dienos prisipildė grožio,
skubos, nuovargio, nepakartojamų įspūdžių: gardūs egzotiški patiekalai, neregėti vaizdai, painūs
traukinių ir skrydžių tvarkaraščiai, mokyklinės vaikų užduotys… Tačiau geriausiai juos mokė pasau40

„Vilniaus senamiestis per 3 valandas” – visiems, kas turi nedaug laiko, bet yra pasiryžę per
keletą valandų įgyti kiek įmanoma daugiau vilnietiškos patirties. Tai nepamainomas leidinys žmonėms, kuriems tenka vedžioti po miestą skubančius užsienio svečius, vienos dienos turistams,
o galiausiai – net ir tiems, kurie sostinėje gyvena nuolat. Nes šmaikštūs ir informatyvūs Elės
Pranaitytės pasakojimai net ir apie visiems vilniečiams puikiai žinomas vietas tikrai privers atrasti
kažką nematyta.
55. Weiner, Eric (1963–) (Veineris, Erikas).
Genialumo geografija : kūrybiškiausių pasaulio
vietų paieškos nuo senovės Atėnų iki Silicio slėnio
/ skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB, 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Vaga, 2017.
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„Genialumo geografija“ – tai antroji bestselerio „Laimės geografija“ (2016) autoriaus Erico
Weinerio knyga, kurioje jis leidžiasi į kelionę laiku
per kūrybiškiausias pasaulio vietas – nuo senovės
Atėnų iki šių dienų Silicio slėnio – ir kviečia susimąstyti, kodėl ir kaip tam tikrose vietose tam tikru
metu plyksteli genialios idėjos. Pasak jo, kūrybingumas neištinka „čia“ arba „ten“, o veikiau slypi
kažkur per vidurį.
56. Zaleckaitė, Angelina (1983–). Barselo
na : muziejus po atviru dangumi / skaitovė Jūratė
Karazijaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Aukso pieva,
2017.
Barselona – vienas gražiausių ir lankomiausių
miestų pasaulyje, apipintas legendomis ir padavimais. Ši knyga – išsamus ir nepamainomas gidas
po Barselonos miestą, kuris dar vadinamas muziejumi po atviru dangumi, Viduržemio jūros perlu,
uostu į plačiuosius vandenis. Čia rasite antikinio ir
šiuolaikinio meno, moderniosios architektūros šedevrų, siaurų senamiesčio gatvelių ir plačių prospektų, daugybę muziejų, parkų ir meno galerijų.
Čia gyveno ir kūrė tokie žymūs menininkai kaip
Pablas Picasso, Joanas Miró, Pedro Almodovaras
ir kt.
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Biografijos
57. Alma / [sudarė Inga Liutkevičienė] ; skaitovė Laura Ivoškienė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2007.
Šioje knygoje apie pirmąją šalies ponią pasakoja jos vyras – prezidentas Valdas Adamkus ir asmeniškai ją pažinoję žmonės: verslininkas Juozas
Kazickas, šeimos draugai Danutė ir Gabrielius
Žemkalniai, ponios Almos bičiulė iš Čikagos
Vida Daras, istorikas Egidijus Aleksandravičius.
Pasakojimai atskleidžia Almos Adamkienės gyvenimo kelią, jos veiklą ir charakterį. Pačios ponios
Almos pasakojimas parodo jos tėvų šeimos likimą
ir gyvenimo vingius, supažindina su jos labdaros ir
paramos fondo veikla.
58. Daujotytė–Pakerienė, Viktorija (1945–).
Granas: įtrūkstanti tikrovė : mąstymo apie Romualdą
Granauską punktyrai; įrašai / skaitovė Jūratė
Karazijaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: Vilnius: Odilė, 2017.
„Granas: įtrūkstanti tikrovė. Mąstymo apie
Romualdą Granauską punktyrai“ – tai pirmoji išsami rašytojo Romualdo Granausko gyvenimui ir
43

kūrybai skirta studija, parašyta originaliu eseistiniu
stiliumi. Ji apima kūrėjo visumą, esmingiausius jo
tekstus. Autorė skatina įsiklausyti, įsižiūrėti, pamatyti rašytojo gyvenimo ir kūrybos vienovę. Rašant
šią knygą, pasiremta bendravimo patirtimi, pasitelkti įrašai iš pokalbių.
59. Flügge, Manfred. Thomo Manno šeimos
šimtmetis / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 16 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2017.
Manfred Flügge knygoje „Thomo Manno šeimos šimtmetis“ pristatoma daugiau kaip šimto
metų Mannų šeimos istorija. Šeimos palikimas
tapo svarbia Europos kultūros dalimi. Ypatingųjų
menininkų keliai driekėsi nuo Nidos iki Venecijos,
nuo Miuncheno iki Los Andželo, nuo Kaprio iki
Halifakso. Knygos autorius pasakoja jaudinančią
ir įspūdingą Mannų sagą: tviskančią ir garsią, kur
sėkmė ir nesėkmė, laimė ir tragedija, prieštaravimai ir kančia nuolat šalia. Tai karo, emigracijos,
egzilės istorija, kolektyvinės kaltės atspindžiai,
žmogiškieji mitai, tokie ryškūs Nobelio premija apdovanoto rašytojo kūriniuose.
60. Istorijos titanai : [pasakojimai apie žmonijos istorijai ypač reikšmingas asmenybes] / skai44

tovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 2
garso diskai MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Tyto alba, 2016.
Knygą „Istorijos titanai“ sudaro 184 pasakojimai apie žmonijos istorijai ypač reikšmingas asmenybes, kurios į gera arba į bloga pakeitė pasaulio istorijos tėkmę. Vieni iš pirmųjų minimi
Buda ir Jėzus Kristus, vieni paskutinių – Nelsonas
Mandela ir Aung San Suu Kyi, abu pastarieji nusipelno būti vadinami savo tautos sąžine. Bet čia
yra ir kolumbietis narkotikų verteiva Escobaras, ir
Osama bin Ladenas, ir Stalinas.
61. Oginskaitė, Rūta (1954–). Gib a kuk =
Žvilgtelėk : pokalbiai Olgos ir Grigorijaus Kanovičių
namuose / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2017.
Gib a kuk – žydiškas posakis, reiškiantis
„Žvilgtelėk“. Jauki ir asmeniška teatro ir kino kritikės Rūtos Oginskaitės šeštoji knyga „Gib a kuk.
Žvilgtelėk“ – tai dvylika žvilgsnių į Grigorijaus
Kanovičiaus gyvenimo tarpsnius, amatą ir kūrybą,
tautos ir šeimos likimus.
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62. Purnell, Sonia. Clementine Churchill.
Pirmosios ledi gyvenimas ir karai / skaitovė Regina
Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 18 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2018.
Ši knyga – istorija apie politikos užkulisius ir privatų Churchillių gyvenimą. Winstono ir
Clementine santuoka daug kam kėlė nuostabą, tačiau būtent ji tapo ypač tvirtos visą gyvenimą trukusios dviejų išskirtinių asmenybių partnerystės
įrodymu. Churchilliui, viešumoje demonstravusiam
tvirtą charakterį ir ryžtą, labai reikėjo meilės ir paramos. Visa tai jam suteikė jo žmona, savo karjera
pavertusi misiją – palaikyti savo nepaprastąjį vyrą
ir rūpintis juo.
63. Venclova, Tomas (1937–). Nelyginant
šiaurė magnetą : pašnekesiai su Ellen Hinsey /
skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2018. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 16 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Apostrofa 2017.
„Nelyginant šiaurė magnetą“ – pirma išsami
rašytojo, vieno iškiliausių ir įtakingiausių pasaulyje šiuolaikinių lietuvių intelektualų Tomo Venclovos
(g. 1937) autobiografinė knyga. Pašnekesiuose su
Ellen Hinsey Venclova aprėpia keturis gyvenimo
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dešimtmečius Lietuvoje, Maskvoje ir keturis dešimtmečius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ellen
Hinsey (g. 1960) – amerikiečių poetė, literatūros
kritikė, vertėja. Eseistikoje daug dėmesio ji skiria
pokomunistinės Vidurio ir Rytų Europos politinei ir
kultūrinei raidai.
Istorija
64. Churchill, Winston (1874–1965), seras
(Čerčilis, Vinstonas). Antrasis pasaulinis karas. –
V.: LAB, 2018. – 4 t. – ([II pasaulinis karas]).
T. 1 : Pakeliui į katastrofą / skaitovas Audrius
Meška. – 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Briedis, 2017.
Seras Vinstonas Čerčilis buvo vienas svarbiausių XX a. politinių lyderių, Jungtinės Karalystės
ministras pirmininkas (1940–1945), iškalbingas
laisvojo pasaulio balsas prieš nacių tironiją bei talentingas rašytojas. 1953 m. už aktyvią politinę
veiklą jam suteiktas sero titulas, o už memuarus
„Antrasis pasaulinis karas“ – Nobelio literatūros
premija. Pirmajame atsiminimų tome V. Čerčilis
rašo apie tarptautinę padėtį po 1919 m. Versalio
taikos, A. Hitlerio kelią į valdžią, Londono bei
Paryžiaus vyriausybių nuolaidžiavimą naciams.
1939 m. rugsėjį vokiečiams užpuolus Lenkiją, bri47

tai paskelbė A. Hitleriui karą. 1940 m. gegužę nenuilstantis V. Čerčilis tapo Jungtinės Karalystės
premjeru. Būtent jam buvo lemta „per kraują, sunkų triūsą ir ašaras“ vesti šalį į pergalę.
65. Churchill, Winston (1874–1965), seras
(Čerčilis, Vinstonas). Antrasis pasaulinis karas. –
V.: LAB, 2018. – 4 t. – ([II pasaulinis karas])
T. 2 : Vieni / skaitovas Audrius Meška. – 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Briedis, 2017.
Antrojo V. Čerčilio atsiminimų tomo pavadinimas „Vieni“ puikiai atspindi Didžiosios Britanijos padėtį po Paryžiaus kapituliacijos. Šalis liko vienui viena prieš stiprų, gerai ginkluotą priešą. Nors Hitleris
grasino sutrinti Londoną į miltus ir vokiečių išsilaipinimo grėsmė buvo visiškai tikėtina, britai nepalūžo. Jie ne tik rengėsi sutikti priešą savame krašte,
bet ir kovėsi su juo Šiaurės Afrikoje bei Kretoje,
Atlanto vandenyno platybėse ir Viduržemio jūroje.
1941 m. birželio 22 d. Vokietija įsivėlė į karą su
buvusia sąjungininke Sovietų Sąjunga. Netrukus
karo pabūklai nugriaudėjo ir Europos rytuose…
66. Churchill, Winston (1874–1965), seras
(Čerčilis, Vinstonas). Antrasis pasaulinis karas. –
V.: LAB, 2018. – 4 t. – ([II pasaulinis karas]).
48

T. 3 : Didžioji Sąjunga / skaitovas Audrius
Meška. – 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Briedis, 2017.
Trečiasis tomas aprėpia laikotarpį nuo 1941
m. vasaros, kai Hitleris užpuolė Sovietų Sąjungą,
iki 1943 m. birželio pradžios. Autorius pasakoja
apie savo santykius bei susitikimus su Stalinu ir
Molotovu, Sovietų Sąjungai tapus Britanijos sąjungininke, pirmuosius vizitus į Maskvą. Jis taip pat
rašo apie bendravimą su Rooseveltu Jungtinėms
Valstijoms stojus į karą po Perl Harboro atakos,
apie pavojingas savo keliones jūra bei skrydžius
įsiliepsnojus pasauliniam karui, vykstant tartis su
naujaisiais sąjungininkais ar į „karštas“ fronto zonas Šiaurės Afrikoje. Aprašomi svarbiausi karo
strategų pasitarimai Londone, Vašingtone, Kaire ir
Kasablankoje bei bendras operacijų planavimas.
67. Churchill, Winston (1874–1965), seras
(Čerčilis, Vinstonas). Antrasis pasaulinis karas. –
V.: LAB, 2018. – 4 t. – ([II pasaulinis karas]).
T. 4 : Triumfas ir tragedija / skaitovas Audrius
Meška. – 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Antr.
įd. lape taip pat Brailio raštu. Tir. 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Briedis, 2017.
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Paskutinis V. Čerčilio atsiminimų tomas apima
laikotarpį nuo Vakarų sąjungininkų išsilaipinimo
Sicilijoje 1943 m. liepą iki Ašies valstybių sutriuškinimo. Rašoma apie pasirengimą 1944 m. birželio
išsilaipinimui Normandijoje, apie svarbiausias to
meto konferencijas (Teherano, Jaltos, Potsdamo ir
kt.); apie nuolat vykusias sunkias derybas su, anot
autoriaus, ,,nelabai džentelmenišku‘‘ Rytų sąjungininku. V. Čerčilis komentuoja įvykius kaip tiesioginis liudininkas, išmanantis karo dalykus.
68. Hernández, Jesús (1966–) (Hernan
desas, Jesus). Slaptosios Antrojo pasaulinio karo
operacijos : sąmokslai, slaptieji agentai, kontr
žvalgyba, išpuoliai ir sabotažai / skaitovas Rokas
Simanavičius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 18 egz. – Įgarsinta iš: K. : Obuolys,
2017.
Knygoje „Slaptosios Antrojo pasaulinio karo
operacijos“ pasakojama apie netikėtas ir žiaurias
Antrojo pasaulinio karo atakas, išpuolius, pagrobimus, žmogžudystes ir rizikingas žvalgybos misijas. Kodėl vokiečiams nepavyko pasigaminti
atominės bombos? Kaip buvo atkeršyta už Perl
Harborą? Kokio vokiečių ginklo sąjungininkai taip
ir nesugebėjo nukenksminti? Kaip medalis išdavė
slapčiausią vokiečių agentą?… Šių operacijų da50

lyviai tikėjo, kad jų užduotys turės lemtingą įtaką
karo eigai, o vardai amžiams įeis į istoriją. Tik mažai daliai narsuolių pasisekė karinį konfliktą pasukti nauja linkme…
69. Hunt, Patrick (1951–). Hanibalas : [genialus karvedys, sėkmingai perėjęs Alpes ir parklupdęs Romą ant kelių] / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: BALTO,
2018.
Iki šių dienų Hanibalas vertinamas kaip karybos genijus. Hanibalo gyvenimas nepaliauja daryti įspūdžio visiems, kas jį patyrinėja. Istorikas
Patrickas N. Huntas sugebėjo prikelti garsųjį karvedį pasitelkęs visus įmanomus šaltinius, pats surengęs žygius ir ekspedicijas aršiojo kartaginiečio
keliu ir gyvai atpasakojęs jo neįtikimą istoriją šioje
įtraukiančioje ir dramatiškoje knygoje.
70. Janicki, Kamil. Aukso amžiaus damos :
tikros istorijos / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta: V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2018.
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XVI amžius – ir laisvėjančių moterų amžius.
Knygoje „Aukso amžiaus damos. Tikros istorijos“
autorius pasakoja apie garsias Renesanso laikų
moteris – Boną Sforcą, Barborą Radvilaitę, Oną
Jogailaitę, Elžbietą Habsburgaitę, kurios gal ir nepakeitė šalies istorijos, bet smarkiai paveikė krašto
ekonominę ir kultūrinę raidą.
71. Kramer, Samuel Noah (1897–1990)
(Krameris, Samjuelis Noahas). Istorija prasideda Šumere : trisdešimt devyni dalykai, pirmą kartą
paminėti rašytinėje istorijoje / skaitovas Dovydas
Petkus. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Tyto alba, 2015.
Vienas didžiausių šumerų indėlių į pasaulio
civilizaciją yra tai, kad jie sukūrė dantiraštį – seniausią pasaulyje rašto sistemą, kuri pirmąkart
istorijoje leido žmonėms užrašyti įstatymus ir literatūros kūrinius. Didžiąją dalį knygoje aprašomų
rašytinių šaltinių autorius pats atrado įvairiuose pasaulio muziejuose, interpretavo juos ir su išsamiais
komentarais aprašė savo veikaluose, tokiu būdu
atskleisdamas pasauliui ir mokslui seniausios pasaulio civilizacijos literatūros ir religijos šaltinius.
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72. Kulikauskas, Gediminas (1976–). Lie
tuvio kodas : įpročiai ir būdas senovės lietuvio
prieš 100 metų / skaitovas Audrius Čaikauskas. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2018.
Lietuvos šimtmetis tapo puikia proga lietuviams geriau pažinti save: savo būdą, tradicijas,
įpročius ir papročius. Knygoje „Lietuvio kodas.
Įpročiai ir būdas senovės lietuvio prieš 100 metų“
jos autorius Gediminas Kulikauskas detaliai pasakoja apie prieš šimtą metų gyvenusių mūsų prosenelių kasdienybę. Nors lyginant su šiandiena,
matyti daug skirtumų, ar iš tiesų daug kas pasikeitė? Kokie dalykai suleido gilias šaknis tautiečių
elgsenoje ir išliko iki šiol? Kaip ir kiek senovinio
tautinio charakterio bruožai daro įtaką šių dienų
gyvenimui?
73. Kulikauskas, Gediminas (1976–). Res
publika prieš Maskvą : [Lietuvos–Lenkijos valstybės kovų, žygių ir mūšių su maskvėnais istorijos] /
skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 18 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Obuolys, 2017.
Knygoje „Respublika prieš Maskvą“ autorius
praveria duris į XV–XVII a. Lietuvos praeitį, nepa53

likdamas abejonių, kad laikotarpis buvo išties spalvingas. Tai dešimt neįtikėtinų istorijų iš Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės (LDK), o vėliau – bendros Lietuvos–Lenkijos Respublikos gyvenimo.
Šioje knygoje bene pirmą kartą taip išsamiai apžvelgiamos Lietuvos–Lenkijos valstybės kovos su
maskvėnais ir pateikiama dar negirdėtų įdomybių.
74. Kurlansky, Mark (1948–). Havana : aistrų miestas / skaitovas Rokas Simanavičius. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2018.
„Havana: aistrų miestas“ – tai unikalaus, aistra alsuojančio miesto portretas. Havana – spalvų, kontrastų, vilionių kupinas miestas. Puošni, bet
apšepusi, panaši į nesiskutusį vyriškį nubrizgusiu
smokingu, Havana įkvepia ir drauge atstumia, vilioja ir neleidžia jos užmiršti. Pribloškiantį įspūdį ji
padarė ir autoriui. Atrodydama tarsi praėjusių laikų
civilizacijos griuvena saulės išblukintomis sienomis, užkaltais langais, – tikras šešėlių miestas, –
Havana trykšta gyvybe.
75. Lietuvos istorija / Alfonsas Eidintas,
Alfredas Bumblauskas, Antanas Kulakauskas,
Mindaugas Tamošaitis ; skaitovai Alfonsas Eidintas,
Darius Pranckevičius, Albertas Aužbikavičius. – V.:
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LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vilniaus
universiteto leidykla, 2013.
Ši knyga siekia pateikti atsakymą į klausimą,
kuris Lietuvos žmonėms yra vienas svarbiausių:
kaip gimė Lietuva ir kodėl mūsų valstybė yra ne
atsitiktinumų ar šalutinių aplinkybių išraiška, bet
šimtmečius brandintas vaisius, teisėtu tautos apsisprendimu grįstas savarankiškumo kelias ir dėsningas užtarnautas atpildas už kiekvieno lietuvio
gyvenimą ar net gyvybę.
76. Schönburg, Alexander von (1969–).
Pasaulio istorija išsinešti / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2017.
Čia – įspūdingiausi žmonijos atradimai, meno
kūriniai, čia – pasakojimai apie garsiausius didvyrius ir baisiausius nusikaltėlius, čia vienu šuoliu
įveikiamas atstumas nuo rėžtuko iki asmenukių
lazdos… Ši knyga – tarsi espreso kavos puodelis
greta storų pasaulio istorijos tomų: lengva, stipri
ir gaivinanti. Tokia, kokią norisi (ir reikia) pasiimti
kartu dėl intelektualios pramogos. Nedidelės ap55

imties, tačiau patikėkite: to, ko šioje knygoje nėra,
jums tikriausiai ir neprireiks.
ATSKIRŲ ŠALIŲ
GROŽINĖ LITERATŪRA
Aforizmai, maksimos,
trumpi posakiai
77. Dzeno istorijos / [sudarė Domantas
Razauskas] ; skaitovas Audrius Meška. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Dominicus
Lituanus, 2012.
Tai šmaikščių, liūdnų, o kartais ir žiaurių trumpučių, tačiau poetiškų dzenbudistinių istorijų rinkinys. Šios istorijos – nutikimai, kadaise nutikę dzeno vienuoliams, pokalbiai, pamąstymai. Kai kurie
jų labai seni (VIII a.), kiti užrašyti Tolimuosiuose
Rytuose praėjusio šimtmečio pradžioje.
Airių literatūra
78. O‘Brien, Edna (1930–). Vakaro šviesa :
romanas / skaitovė Dovilė Mardosienė. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2008.
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„Vakaro šviesa“ – pasakojimas apie motinos ir
dukters santykį, amžiną ir sunkų kaip gyvenimas.
Dvi moterys, tokios panašios kai kuriais būdo bruožais, perduodamais iš kartos į kartą – ir gyvenančios tokius skirtingus gyvenimus: praktiška, daug
kartų gyvenimo laužyta ūkininkė Dilė ir poetiška,
romantiška jos dukra londonietė Eleanora.
79. Riley, Lucinda (1971–) (Raili, Liusinda).
Perlų sesuo : Kelės istorija : romanas / skaitovė
Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Ciklo „Septynios seserys“ 4–oji
knyga. – Tir. 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2018.
Kelė turi tėvo jai paliktą fotografiją iš Australijos
ir nuorodą į škotę Kitę Merser, ten nuvykusią prieš
šimtą metų. Kelė leidžiasi į kelionę. Australijoje
Kelė ima ieškoti savo praeities. Jos širdis virpa
matant raudoną dykumos smėlį ir girdint aborigenų legendas apie Septynias žvaigždes – Septynias
Seseris. Čia jos namai, čia ji pasineria į magišką
aborigenų meną, rodantį jai kelią į jos pačios kilmės istoriją… Ketvirtoji sesuo surado savo šaknis.
Istorija tęsiasi.
80. Riley, Lucinda (1965–) (Raili, Liusinda).
Šešėlio sesuo : Star istorija : romanas / skaitovė
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Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Ciklo „Septynios seserys“ 3–ioji
knyga. – Tir. 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2017.
„Šešėlio sesuo. Star istorija” pasakoja apie
trečiąją iš seserų, pavadintų Plejadžių žvaigždžių
vardais. Tai Star – tylioji sesuo, paslaptingiausia
iš visų, už kurią visada dažniausiai kalbėdavo jos
drąsi sesuo Kelė. Jos buvo tiesiog neperskiriamos.
Tačiau po tėvo mirties Star, kaip ir kitos, gauna
jo laišką su nuorodomis, kuriose slypi jos kilmės
paslaptis. Laiške – antikvarinio knygyno Londone
adresas, tampantis Star pokyčių pradžia: suradusi
knygyną, ji ne tik ima vis giliau grimzti į savo tikrosios šeimos istoriją, bet ir vaduotis iš sesers Kelės
šešėlio. Ir prieš Star akis ima vertis visiškai naujas
pasaulis…
Amerikiečių literatūra
81. Amirrezvani, Anita (1961–). Gėlių kraujas : romanas / skaitovė Rožė Valiulienė. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2007.
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Romano puslapiuose atgyja XVII a. Persija:
tarsi iš pasakos nužengia miestas, jo turgūs, skurdūs ir prabangūs namai. Tuo laiku klestėjo kultūra
ir prietarai, o moterims nebuvo leidžiama gyventi
savarankiškai. Tai poetiškas, išmoningas ir kupinas
gyvybės pasakojimas apie keturiolikmetę mergaitę, netekusią tėvo. Būdama našlaitė, neturėdama
kraičio, ji tampa tarnaite pas dėdę, nuostabių šacho kilimų kūrėją. Čia mergina pradeda perprasti
puikiųjų kilimų amatą, meną bei verslą ir jos talentas ima skleistis…
82. Bartonas, Li. Žmogus šešėlis : nuotykių
apysaka / skaitovas Audrius Meška. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Nuotykių apysakos). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: K.: Europa,
1994.
Ši istorija pasakojama tik pašnibždomis. Tai
legenda apie Naktinį Klajūną, tą paslaptingą būtybę, kuri tarsi šešėlis sklando virš klampių pelkių. Tas, kuris yra matęs šį demoną, nepamiršo ir
niekada nebeatgaus ramybės. Ir kiekvieną naktį,
kaikas nors išvysta žmogų šešėlį, aptinkama eilinė
auka, po baisių kančių atsisveikinusi su šiuo pasauliu. Žmonės, saugokitės! Žmogus šešėlis nežino, kas tai yra pasigailėjimas!
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83. Blikas, Oliveris. Doras vagis : apysaka
/ skaitovas Audrius Meška. – V.: LAB, 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Bestseleris). – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: K.: Europa, 1994.
...Nenorėčiau lyginti vagystės su paveikslo tapymu, bet tapymas — vienintelis dalykas, ką šiek
tiek išmanau. Jaučiu didžiulį malonumą rinkdamasis siužetą, įsižiūrėdamas į formas, spalvas, šviesos ir šešėlių žaismą, bet visa tai niekai, palyginus
su tuo, ką jaučiu, kai mano teptukas paliečia nekaltai baltą drobę. Visa kita jau smulkmenos. Aš
tapau labai greitai, misteri Sentai Aivesai, — nusišypsojo jis. — Taip pat, kaip ir vagiu...
84. Bristou, Gven. Nematomas šeimininkas :
romanas / Gven Bristou, Briusas Maningas ; skaitovas Audrius Meška. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Detektyvas – Vakarų bestseleris). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Algimantas,
1994.
Žinomiausius miesto žmones nematomas šeimininkas sukviečia į vakarėlį. Paslaugūs padavėjai
pilsto taurius gėrimus, nešioja išrankiausius patiekalus. O nematomas šeimininkas pradeda su svečiais psichologinį žaidimą – dvikovą. Kiekvienas,
pralaimėjęs tą dvikovą, turi mirti čia pat, vakarė60

lyje… Durys patikimai užbarikaduotos… Kuo baigėsi šiurpus vakarėlis pas nematomą šeimininką,
sužinosite perskaitę šią knygą.
85. Brown, Dan (1964–) (Braunas, Denas).
Kilmė : [romanas] / skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
26 egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2018.
„Kilmė“ – naujausia amerikiečių rašytojo D.
Brauno knyga apie Harvardo profesorių, religinės
simbolikos specialistą Robertą Lengdoną. Viskas
prasideda nuo neeilinio įvykio – Bilbao esančiame Gugenheimo muziejuje bus atskleista kvapą
gniaužianti istorinė paslaptis – pagaliau taps aišku,
iš kur atsirado žmonija. Edmondas Kiršas – genialus mokslininkas futurologas visam pasauliui pažįstamas savo neeiliniais atradimais ir neįtikėtinomis prognozėmis. Šį vakarą Kiršas ketina pakeisti
istorinį požiūrį į pasaulio atsiradimą. Į Bilbao atvyksta Harvardo profesorius Robertas Lengdonas.
Tačiau renginys žlunga. Kiršas nužudomas visų
susirinkusiųjų akyse. Prabangus priėmimas virsta
chaosu…
86. Brown, Sandra (1948–) (Braun, Sandra).
Geluonis : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė.
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– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
Džordė Benet ir Šo Kinardas susitiko nudrengtame provincijos užkampio bare. Ji – žavinga ir
seksuali verslininkė. Jis – šaltakraujis samdomas
žudikas. Jo darbas – įvykdyti mafijos boso Bilio
Panelos užsakymą ir nužudyti Džordę. Tačiau Šo
turi kitokių planų. Vienu šūviu pašalinęs iš žaidimo
savo partnerį jis pagrobia moterį…
87. Brown, Sandra (1948–) (Braun, Sandra).
Širdies klystkeliai : romanas / skaitovė Eglė Šepe
tytė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– (Šilkas) (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Svajonių knygos, 2009.
Pamiršusi savo poreikius ir svajones Dženė
Flečer kantriai laukia, kada galės susituokti su Halu
Hendrenu. Tačiau sužadėtinis labiau atsidavęs misionieriškai veiklai nei mylimai moteriai… Keidžas
Hendrenas – tikra brolio priešingybė, balta varna
pastoriaus šeimoje. Nesutramdomas keikūnas ir
mergišius turi tik vieną silpnybę – Dženę. Tačiau
santūriai merginai vyresnysis pastoriaus sūnus atrodo pernelyg pasiutęs ir nenuorama… kol nepažadina patrakėlės jos pačios viduje. Nusekusi paskui Keidžą klystkeliais Dženė nebenori grįžti atgal.
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88. Brown, Sandra (1948–) (Braun, Sandra).
Trintis : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Teksaso reindžerio Krofordo Hanto žmona
žuvo prieš ketverius metus. Tuomet jis palūžo ir
vos trylikos mėnesių dukros Džordžijos globą perėmė jos seneliai. Dabar Krofordas trokšta susigrąžinti penkiametę dukrą, bet viskas priklausys nuo
teisėjos Holės Spenser sprendimo. Ambicinga ir
savimi pasitikinti Holė laikinai užėmė neseniai mirusio kolegos ir savo mokytojo vietą. Ji turi įrodyti,
kad yra verta šio posto, ir kiekvienas jos sprendimas gali būti lemiamas…
89. Cameron, W. Bruce (1960–) (Kameronas,
Briusas). Šuns tikslas : [romanas] / skaitovas
Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2012.
Širdį glostantis, įžvalgus ir dažnai priverčiantis nusikvatoti „Šuns tikslas“ – ne tik jausmingas ir
linksmas pasakojimas apie keturkojo gyvenimus,
bet ir žvilgsnis gyvūno akimis į žmonių santykius
bei nenutrūkstamą ryšį tarp šeimininko ir jo geriausio draugo. Ši jaudinanti, puikiai papasakota isto63

rija moko, kad meilė niekuomet nemiršta, tikrieji
draugai visada su mumis ir kiekviena Žemės būtybė gimsta turėdama tikslą.
90. Cantor, Jillian (Kantor, Džilian). Pasikly
dęs laiškas : romanas / skaitovas Rokas Simana
vičius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2017.
Romantiškas, užburiantis, įtraukiantis ir nepaleidžiantis, šis pasakojimas atskleidžia stipresnę
už laiką meilės ir prisiminimų galią.
91. Chamberlain, Diane (1950–). Paskutinis
pabėgimas : [romanas] / skaitovė Regina Jokubaus
kaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
„Paskutinis pabėgimas“ – įtaigi ir jausminga
istorija apie tikrąją meilę, galinčią įveikti didžiausius atstumus ir viską pakeisti, apie stiprų motinos
ryšį su vaiku.
92. Clark, Mary Higgins (1927–) (Klark,
Merė Higins). Dingusi nuotaka : romanas / Mary
Higgins Clark ir Alafair Burke ; skaitovė Dalia
Miltinienė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
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fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2017.
Klestinčios apatinio trikotažo bendrovės paveldėtoja Amanda Pirs turėjo viską – mylinčią šeimą, pinigų, svaiginančios karjeros perspektyvas ir
artimą žmogų. Tačiau jos ir Džefo vestuvės taip ir
neįvyko: lemtingos dienos išvakarėse mergina dingo be pėdsakų. Laura su savo padėjėjų komanda
nori atkurti lemtingos nakties įvykius. Narpliodama
šią istoriją Laura Moran atranda, kad jos dalyvių
prisiminimai skiriasi, visi turi savas teorijas apie
dingusią nuotaką. Klausimų yra daugiau nei atsakymų, bet aišku tik tai, kad nusikaltimą įvykdęs
žmogus nori išsaugoti dingusios nuotakos paslaptį
amžiams.
93. Clark, Mary Higgins (1927–) (Klark,
Merė Higins). Melodija dar aidi : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2017.
Leinei Harmon likimas nepagailėjo skaudžių
smūgių. Vaikystėje ji neteko tėvo, vėliau žuvo jos
vyras. Dabar Leinė dirba pas garsią interjero dizainerę Gladę Harper. Vieną dieną jos gauna neįprastą užsakymą – perkraustyti liūdnai pagarsėju65

sio finansininko Parkerio Beneto žmoną į kuklesnį
būstą. Parkeris Benetas dingo prieš dvejus metus.
Jo jachta buvo rasta sudužusi. Ar nutiko nelaimė,
ar Parkeris surežisavo savo dingimą? Detektyve
„Melodija dar aidi“ didžiulė finansinė afera pakeičia žmonių likimus, jie susiduria su kerštu, apgavystėmis, senomis paslaptimis, užgimsta ir nauji
jausmai.
94. Dahlquist, Gordon (Dahlquistas,
Gordonas). Sapnų valgytojų stiklo knygos : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2018.
– 3 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Tyto alba, 2008.
Fantastiškas retro maniera parašytas nuotykių romanas – Jules‘o Vernes‘o, Edgaro Allano
Poe ir truputėlio Hario Poterio mišinys – taip patiko Niujorko Bantam leidyklai, kad ji išmokėjo G.
Dahlquistui du milijonus dolerių už teisę spausdinti
romaną ir jo tęsinį. Šis milžiniškas romanas – tikras Viktorijos laikų suspence; savotiškas „Užrašų
apie Šerloką Holmsą“, „Džeinės Eir“ ir Viktorijos
laikų siaubo romanų mišinys.
95. Deveraux, Jude (1947–) (Devero, Džudi).
Mergina iš Samer Hilio : [romanas] / skaitovė Nijolė
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Lipeikaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 26 egz. – Įgarsinta iš: K. : Jotema, 2017.
Ugningosios Keisės Redik ir Holivudo žvaigždės Teito Landerso susidūrimas Virdžinijos vasaros karštyje sukelia uraganą. Vos pamačiusi Teitą
Landersą, ji susidarė tvirtą nuomonę: vaikinas
gražus, bet pasipūtęs ir nėmaž nepanašus į buvusį svainį Devliną, kuris vietinio teatro „Puikybės
ir prietarų“ spektaklyje vaidina Vikemą kartu su
Teitu, atliekančiu Darsio vaidmenį. Keisė netikėtai
irgi įtraukiama į spektaklį ir tampa Elizabeta Benet.
Pradėjus repetuoti, Keisė pamažu pajunta Teitui
potraukį — pasirodo, vyriškis kur kas žemiškesnis,
nei ji tikėjosi…
96. Eliotas, Brajanas. Čalderono vienuoliai
: dvi apysakos : siaubo magija / skaitovas Audrius
Meška. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– (Nuotykių apysakos). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
K.: Europa, 1994.
Turinys: Čalderono vienuoliai ; Juodasis
Stepanas
Siaubo magijos žanro apysakos. Paslaptinga
pilis vidury jūros nuo seno žinoma kaip prakeikta. Žvejai įspėja atvykėlius, bet jei šie nepaklauso – jie nepajudins nė piršto, kad jiems padėtų.
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Prakeiksmui nevalia išplisti toliau salos ribų… Bet
žmonių smalsumas – besotis. Vampyro įkandimas
auką paverčia vampyru. Visa valdžia – vienuolių
rankose. O jiems reikia kraujo… Vadinas užkratas
privalo išplisti. Ir štai pasitaiko proga…
97. Ephron, Delia (1944–). Sirakūzai : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB, 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Tyto alba, 2017.
„Sirakūzai“ – psichologinis romanas apie santuoką, apie apgavystes, kuriomis maitiname kitus
ir save, apie tėvus ir vaikus, apie tai, ką padarome, norėdami santuoką išardyti, ir ko griebiamės,
norėdami ją išsaugoti. Apie skausmą, kurį sukeliame sau ir kitiems. Šis romanas kaip džiazas: savo
įvykių versiją pasakoja kiekvienas veikėjas, o mes
jaučiame, kaip nepaliaujamai kyla įtampa, romanas pamažu virsta trileriu.
98. Gardner, Lisa (1971–). Tobulas vyras :
[romanas] / skaitovė Šarūnė Andriuškevičiūtė. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2017.
Džimas Beketas buvo jos visų svajonių išsipildymas… Tačiau praėjus porai metų po to, kai
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Tesa ištekėjo už apdovanojimus pelniusio policininko ir susilaukė nuo jo vaiko, ji padėjo pasodinti jį
už grotų už žiaurias dešimties moterų žmogžudystes. Vieną dieną klastingasis žudikas pasprunka,
ir prasideda ypač pavojingas žaidimas. Tesa imasi
to, ko dar niekada nebandė. Drauge su buvusiu
jūrų pėstininku Džordžiu Dilonu ir FTB psichologinių portretų kūrėju Pirsu Kvinsiu ji ketina duoti
savo vyrui atkirtį. Ir šį kartą Tesa suvokia, kad yra
tik du pasirinkimai: žudyti arba būti nužudytai.
99. Gerritsen, Tess (1953–) (Geritsen,
Tesa). Aš žinau paslaptį : [detektyvinis romanas]
/ skaitovė Evelina Šarnienė. – V.: LAB, 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2017.
Skirtingose vietovėse rastas ir iš pažiūros nieko bendra neturinčias dvi žudiko aukas sieja kai
kas daugiau, nei incidentus tiriančios Bostono policijos departamento detektyvė Džeinė Ricoli ir teismo medicinos ekspertė Mora Ailz. Abiem atvejais
kūnai šiurpiai išniekinti, bet mirties priežastis neaiški. Netrukus tyrimas pakrypsta link slapukiškos
jaunos moters. Žibalo į ugnį įpila ir kuriamas nepriklausomas siaubo filmas, galbūt susijęs su tikrove. Vos tik Ricoli ir Ailz įtiki prirėmusios šėtonišką
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grobuonį prie sienos, naujų mįslių pateikia seniai
palaidota praeitis…
100. Hannah, Kristin (1960–). Kelionė atgal :
[romanas] / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2018.
„Kelionė atgal“ – nepaprastai jaudinanti, sukrečianti istorija apie meilę, motinystę, netektį ir
naują pradžią primena mums: kol esi gyvas, gyva
ir viltis, o jei myli – atleisi.
101. Hannah, Kristin (1960–). Namų frontas
: [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2017.
Visos šeimos išgyvena savo lūžio tašką.
Visos šeimos patiria žaizdų. Visi karai turi savo
kainą… Kristin Hannah savo bestseleriuose gilinasi į draugystės, seserų ištikimybės bei motinų
saugomų paslapčių gelmes. Šįkart savo bene
jausmingiausiame romane ji tyrinėja intymius sudėtingo santuokinio gyvenimo aspektus per susimąstyti verčiantį vyro ir žmonos santykį meilėje ir
kare. „Namų frontas“ yra pasakojimas apie meilę,
netektį, didvyriškumą, garbę ir, žinoma, viltį.
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102. Hauck, Rachel (1960–). Nuotakos suk
nelė : [romanas] / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgarsinta iš: V.: Katalikų pasaulio leidiniai,
2017. – Įrašyta dviem kalbėjimo tempais.
Šarlotė yra madingo vestuvinių suknelių salono Birmingame savininkė. Rengti nuotakas didžiajai gyvenimo dienai – jos pašaukimas ir aistra.
Tačiau kodėl ji niekaip nesusiranda tobulos suknelės, nors artėja jos pačios vestuvių diena? Tada
Šarlotė aukcione įsigyja seną skrynią, o joje randa
vintažinę suknelę. Ši atrodo kaip nauja. Bet iš kur
ji atsirado? Šarlotė leidžiasi suknelės pėdsakais,
mėgindama atsekti jos istoriją ir rasti nuotaką, kuriai ji tiktų. Gražios šimtametės suknelės gijose
įaustas pasakojimas apie Šarlotės paveldą, drąsos ir tikėjimo galią, tikrosios meilės grožį.
103. Howey, Hugh (1975–) (Haui, Hju).
Dulkės : romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V.: LAB, 2017(2018). – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Ciklo 3–ioji knyga. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2017.
Gyvenimas po žeme sukurtas ant paslapčių ir melagysčių pagrindo. 18–os šachtos merė
Džuljeta supranta savo protėvių tikslą, tačiau ne71

pritaria jų pasirinktoms priemonėms. Ji pasiryžusi
sužinoti tiesą ir ją atskleisti visiems požemių gyventojams… Dabar didžiausiu Džuljetos priešu
tampa laikas. Ar ji sugebės pakeisti požeminio
pasaulio gyventojų likimą? Kokia bus pabaiga? Ar
žmonijos likučiams pavyks nugalėti savo demonus
ir sukurti naują, laimingesnę visuomenę? Ar viršų
paims bjauriausios žmogiškos ydos, vedančios į
su(si)naikinimą?

Chuanas Diegas, jau senstelėjęs rašytojas, iš
Ajovos keliauja į Lietuvą, į Filipinus, bet kartu su
juo keliauja ir jo sapnai bei atsiminimai apie vaikystę Meksikoje. Chuanas Diegas gyvena praeityje, vis iš naujo vaizduotėje patirdamas visas jį
paženklinusias netektis. „Paslapčių alėja“ – istorija apie tai, kas Chuanui Diegui nutinka Meksikoje,
Ajovoje, Lietuvoje ir – galiausiai – Filipinuose, kur
visa ankstesnė jo patirtis susiduria su ateitimi.

104. Hurwitz, Gregg Andrew (1973–). Naš
laitis X : [romanas] / skaitovas Virgilijus Kubilius. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2017.

106. Jio, Sarah (1978–) (Džijo, Sara). Am
žinai : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2017.

Kas yra Našlaitis X? Žmogus Iš Niekur — tai
asmuo, apie kurį šnekama paslapčiomis. Sakoma,
kai su juo susisiekia neviltin puolusieji, ant bedugnės krašto atsidūrusieji, tie, kurie nebeturi į ką
kreiptis pagalbos, Žmogus Iš Niekur be jokio atlygio gali padaryti ir tikrai padarys viską, kad juos
apsaugotų ir išgelbėtų, nors kartais tenka rizikuoti
savo gyvybe. Ir tai tikrai ne legenda…

Kartu su mylimuoju Rajanu mėgaudamasi romantiška vakariene restorane, Kailė jaučiasi
laiminga: sėkminga žurnalistės karjera Heralds
leidinyje ir tobulas sužadėtinis gyvenimui suteikė
pilnatvės, kurios ji taip ieškojo. Išėjus iš restorano, ji pastebi ant šaligatvio sėdintį benamį, kuriam
pasiūlo padavėjos rūpestingai supakuotą torto gabalėlį. Tačiau jų akims susitikus Kailė sustingsta.
Ar gali būti, kad barzdotas valkata yra jos pirmoji
meilė Keidas?

105. Irving, John (1942–) (Irvingas, Džonas).
Paslapčių alėja : romanas / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 2 garso diskai MP3
fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
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107. King, Stephen (1947–) (Kingas, Stive
nas). [Rinktiniai raštai] /. – V.: Lietuvos aklųjų bib
lioteka, 2011–[2018]
T. 31 : Tamsusis bokštas. Kn. 1 : romanas /
skaitovė Birutė Belada Tauterytė. – 2–asis leidimas. – 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: K.: Eridanas,
2000.
Rolandas iš Gileado – paskutinis šaulys ir
garbingiausias riteris pasaulyje, jam žūtbūt reikia
surasti Tamsųjį Bokštą – mistinės Galios buveinę,
kertinį jo visatos akmenį. Rolandas išsirengia į kelionę, kurioje sutinka keisčiausių žmonių iš savo ir
mūsų pasaulių…
108. King, Stephen (1947–) (Kingas, Stive
nas). [Rinktiniai raštai] /. – V.: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2011–[2018]
T. 32 : Tamsusis bokštas. Kn. 2 : romanas /
skaitovė Birutė Belada Tauterytė. – 2–asis leidimas.
– 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: K. : Eridanas,
2000.
Knygos herojui Rolandui, paskutiniajam šauliui, atsiveria durys į mūsų pasaulį. Čia jis sugeba užvaldyti jam reikalingų žmonių sąžinę. Ir tik
74

tuomet suvokia, kad kažkokios nežemiškos jėgos
rengiasi sutrukdyti jo kelionei į Tamsųjį Bokštą…
109. Lindsey, Johanna (1952–) (Lindsi,
Džoana). Pasakyk, kad mane myli : romanas /
skaitovė Rima Aidietė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Jausmų romanas) (Garsina
savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 1999.
Tai – romanas, apie romantišką, gana komišką lordo Dereko ir ledi Kelsės Lengton meilę ir neįtikėtinus nuotykius.
110. Martin, George R.R. (1948–) (Martinas,
Džordžas R.R.). Kardų audra : [romanas] / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 4
garso diskai (2 dėž.) MP3 fmt. – (Ledo ir ugnies
giesmė ; kn. 3). – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2014.
Dėl Geležinio sosto ir valdžios prasideda
pražūtingas Penkių Karalių karas, ir tik Stanis
Barateonas susivokia, kad Vesterosą pirma reikia
apginti nuo baisios grėsmės iš Šiaurės, – nes iš
ten jau slenka Tamsa ir Šaltis, kraštui ir žmonėms
nešdami pražūtį, – tik tada rūpintis sostu ir valdžia.
Jis vienintelis atsiliepia į Nakties sargybos bro75

lių pagalbos šauksmą, nes jie vieni nebepajėgia
grumtis su visos Šiaurės magiškomis galiomis ir
tyržmonių gentimis, kurios gelbėdamosi veržiasi
šion pusėn Sienos.
111. Martin, George R.R. (1948–) (Martinas,
Džordžas R.R.). Septynių Karalysčių riteris : [romanas] / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Jaunas, naivus ir nepaprastai drąsus klajojantis riteris, vardu seras Dankanas Aukštasis, jei ne
patirtimi, tai bent stotu visa galva pranašesnis už
savo varžovus. Drauge su juo keliauja smulkutis
ginklanešys – berniukas, vardu Egas, jo tikrasis
vardas slepiamas nuo visų, kuriuos jiedu sutinka.
Jų laukia kelionės ir nuotykiai, jų žygiai drieksis
per visas Septynias Karalystes. Nors Vesterose
netrūksta ir tikrų didvyrių, būtent šiems dviem keliautojams lemta susidurti su… nepaprastais sunkumais, galingais priešais, karališkomis intrigomis
ir įžūliu sąmokslu.
112. Martin, George R.R. (1948–) (Martinas,
Džordžas R.R.). Šokis su drakonais : [romanas]. –
V.: LAB, 2018. – 2 d. – (Ledo ir ugnies giesmė ; kn.
5). – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
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D. 1 : Sapnai ir dulkės / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – 2018. – 2 garso diskai MP3 fmt. –
Tir. 20 egz.
Penktąją „Ledo ir ugnies giesmės“ knygą –
„Šokis su drakonais“ autorius padalijo į dvi dalis.
Pirmojoje iš jų – „Sapnai ir dulkės“ toliau pasakojami įvykiai, prasidėję po „Kardų audros“, tik dabar veiksmas nukeliamas į Šiaurę, į Juodąją pilį
prie Sienos, ir kitapus Siaurosios jūros. Tirionas
Lanisteris, nužudęs savo tėvą ir neteisingai apkaltintas, pabėga iš Karaliaus Uosto, o už jo galvą sesuo, karalienė Sersėja, pažada lordo titulą.
Pavainikis Vinterfelo lordo Edardo Starko sūnus,
Jonas Snou, prie Sienos išrenkamas Nakties sargybos lordu vadu. Bet jis turi priešų ir šiapus, ir anapus Sienos. Ar įstengs jis atsilaikyti prieš Tamsos
galią, prieš grėsmę, kylančią iš Šiaurės?..
113. Martin, George R.R. (1948–) (Martinas,
Džordžas R.R.). Varnų puota : [romanas] / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 3
garso diskai MP3 fmt. – (Ledo ir ugnies giesmė ;
kn. 4). – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2014.
Joje kuriama šiurpi karo nuniokoto krašto
atmosfera, o veiksmas daugiausia sukasi apie
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Karaliaus Uostą. Ten karaliumi paskirtas devynmetis berniukas Tomenas, o visą valdžią užgrobusi jo
motina – karalienė regentė Sersėja. Įtikėjusi kitados jai burtininkės išsakyta pranašyste, jog valdžią
iš jos paverš kita karalienė, jauna ir graži, Sersėja
nusprendžia pražudyti Tomeno žmoną, karalienę
Mardžerę iš Tairelių giminės…
114. Meyer, Stephenie (1973–). Chemikė :
[romanas] / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Ji žino per daug. Jie lipa jai ant kulnų… Ji
dirbo JAV vyriausybei. Įslaptinta jos agentūra neturėjo nė pavadinimo, tokia pat mįslė buvo ji pati.
Tačiau vieną dieną ji atsidūrė darbdavių taikiklyje. Jų verdiktas – ji turi mirti… ir kuo greičiau.Ji
priversta slapstytis, keisti gyvenamąją vietą ir tapatybę. Sutikdama atlikti paskutinę užduotį, ji tikisi
išsigelbėti, bet netrukus supranta pakliuvusi į dar
pavojingesnius spąstus. Pasiryžusi stoti akistaton
su persekiotojais, ji ruošiasi sunkiausiai kovai, bet
galimybę išlikti gyvai netikėtai sumažina… širdį suvirpinę jausmai.
115. Miranda, Megan. Visos dingusios : [romanas] / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB,
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2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Kitos knygos, 2017.
„Visos dingusios“ – neįprastas trileris, parašytas atbuline laiko seka. Nikoletė iš gimtojo Kuli Ridžo
išvyko prieš dešimt metų. Kai dingo jos geriausia
draugė Korina. Dabar, suprastėjus tėvo sveikatai,
Nika turi grįžti. Praeities vaiduokliai atgyja. Korinos
kūno taip niekas ir nerado. O įtariamųjų daug – pati
Nika, jos brolis Danielis, vaikinas Taileris ir Korinos
draugas Džeksonas. Aiškindamasi šią paslaptį
Nika apie savo draugus, šeimą ir apie tą naktį, kai
dingo Korina, sužino, ko geriau būtų nežinojusi.
116. Patchett, Ann (1963–). Bel canto : [romanas] / skaitovė Ingrida Čaplikaitė. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: K. : Jotema,
2004.
Vienoje skurdžioje Pietų Amerikos šalyje,
Dievo užmirštame krašte, rengiamos iškilmės
stambiausios Japonijos elektronikos korporacijos
„Nansei“ pirmininko pono Hosokavos gimtadienio
proga. Kad ponas Hosokava sutiktų atvykti, jam
pažadama dovana, kuriai nepajėgtų atsispirti, —
tai Roksanos Kos, garsios operos solistės, koncertas. Viskas klostosi sklandžiai, bet staiga dings79

ta šviesa ir į pokylį įsiveržia ginkluoti vyrai. Įtakingi
svečiai tampa įkaitais. Gyvenimas apsiverčia, bet
nenutrūksta…
117. Patchett, Ann (1963–). Vieningieji : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2017.
„Vieningieji“ – žmogiškųjų ryšių branduolį įtaigiai skrodžianti spalvinga ir skausmingai nuoširdi
dviejų šeimų saga, apimanti penkis jų gyvenimo
dešimtmečius. Tai pasakojimas apie gilius meilės,
atsakomybės, vienovės ir neretai kaltės saitus, kurie neišvengiamai sieja artimuosius.
118. Phillips, Gin. Baimės karalystė : trileris /
skaitovė Edita Matonytė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir.
19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2017.
Kai Džoana ir jos keturmetis sūnus Linkolnas
susiruošia eiti namo, zoologijos sodas jau beveik
ištuštėjęs. Jiems patinka leisti laiką nuošaliau nuo
pagrindinių takų, kur gali pabūti tik dviese. Bet tai,
ką Džoana išvysta eidama link išėjimo, priverčia ją
ir sūnų apsisukti ir bėgti. Įprasta diena zoologijos
sode virsta makabriškų slėpynių košmaru…
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119. Picoult, Jodi (1966–) (Pikou, Džoudi).
Maži svarbūs dalykai : romanas / skaitovė Nijolė
Lipeikaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2017.
Tikrais išgyvenimais paremta istorija apie būtinybę rinktis, baimę ir viltį, tolerantiškumą ir elgesio ribas, kurias susikuriame, veikiami stereotipų.
Subtiliai, aštriai įžvelgdama visas smulkmenas,
atskleisdama sudėtingus ir trapius žmonių santykius, Jodi Picoult paliečia jautrią moralinę temą,
kuri įkvėps permąstyti požiūrį į save ir kitus.
120. Rich, A.J. Ranka, kuri tave maitina : psichologinis trileris / skaitovas Mantautas Bružas. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2018.
„Ranka, kuri tave maitina“ – įtraukiantis ir šiuolaikiškas psichologinis trileris, parašytas dviejų talentingų amerikiečių rašytojų Amy Hempel ir Jillės
Ciment, pasivadinusių A. J. Rich.
121. Roberts, Nora (1950–). Šventovė : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Jotema, 2017.
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Sėkmingai kopianti karjeros laiptais fotografė Džou Elena Hetevėj manė, kad jau seniai pabėgo iš vaikystės namų. Ir visgi sapnuose nuolat
šmėsteli tas plačiai prie pietinės Džordžijos krantų išsibarstęs kurortas. Tačiau didžiausią nerimą
Džou kelia nuotraukos, kurias kažkas jai siuntinėja – keisti kadrai, paveiksluoti iš arti, pagauti atvirumo akimirką, o labiausiai pribloškia jos motinos
portretas. Išvarginta sunkių išgyvenimų Džou nusprendžia prisiglausti ir pasislėpti savo vaikystės
namuose…
122. Rosoff, Meg (1956–). Taip dabar ir gyvenu : [apysaka] / skaitovė Vilmina Navickaitė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Nieko
rimto, 2017.
Žmonija ruošiasi Trečiajam pasauliniam karui.
Tačiau, Deizei atvykus į mažą Anglijos miestelį aplankyti pusbrolių, visos negandos lieka už nugaros.
Noru gyventi trykštantys paaugliai džiaugiasi idile,
bet karo atgarsiai pasiekia ir juos: suirutė atskiria
Deizę nuo giminaičių ir nubloškia į žiauraus karo
gniaužtus. Kaip išlikti sužvėrėjusiame pasaulyje ir
neprarasti vilties? Deizė sužino, kad į priekį veda
tik visa nugalinti meilė.
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123. Şafak, Elif (1971–) (Šafak, Elif). Trys
Ievos dukterys : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2018.
„Trys Ievos dukterys“ – tai istorija apie tikėjimą,
draugystę, meilę ir išdavystę. Rytai ir Vakarai – du
pasauliai, dvi kultūros, dvi visuomenės ir trys moterys. Trys skirtingos istorijos, trys moterys, trys musulmonės, „trys Ievos dukterys“. Romano pagrindinė veikėja – Peri, pasiturinti sėkmingai ištekėjusi
moteris, vyksta į vakarėlį prabangioje Stambulo
pajūrio viloje. Pakeliui ją užpuola elgeta, o moteriai
kovojant su pagrobėju dėl rankinės iš jos iškrenta
sena fotografija. Tai – Perės studijų laikų Oksforde
atsiminimas. Nuotrauka atgaivina senus prisiminimus apie metus, praleistus Europoje, ten sutiktus
žmones ir patirtis, pakeitusias jos gyvenimą.
124. Santopolo, Jill. Šviesa, kurios netekome : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2017.
Liucija ir Gabrielius susitinka 2001 m. rugsėjo 11 d. paskaitoje apie Šekspyrą. Kol Niujorkas
skęsta dūmuose, chaoso ir netekties akivaizdoje
jie suranda paguodą vienas kito glėbyje. Po metų
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netikėtai vėl susitikę, prisipažįsta niekada nepamiršę kartu praleistos nakties. Taip prasideda jų
meilės istorija. Gabrielius yra jos aistra ir įkvėpimas, Liucija – jo šviesa ir paguoda. Tačiau kartais esame priversti dėl savo svajonių paaukoti tai,
kas brangiausia. Gabrielius visada troško būti karo
fotografu, todėl išvyksta į Vidurio Rytus, o Liucija
svajojo tapti TV priodiusere, tad pasilieka Niujorke,
ir jų keliai išsiskiria…
125. Sheldon, Sidney (1917–2007) (Šeldo
nas, Sidnis). Nepažįstamasis iš veidrodžio : romanas / skaitovė Jolanta Pašutienė. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Populiarusis
detektyvas) (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Rosma, 1996.
Romanas „Nepažįstamasis iš veidrodžio“ yra
vienas pirmųjų Sidnio Šeldono darbų, tačiau jau
jaučiamas rašytojo talentas. Knyga vaizduoja trijų žmonių gyvenimus, jų sėkmių ir nesėkmių istorijas, ir kaip žmonės neišvengiamai tampa laiko
aukomis.
126. Sheridan, Mia (Šeridan, Mija). Arčerio
balsas : [romanas] / skaitovė Oksana Denisiuk. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
84

savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos
lankos, 2017.
Bėgdama nuo kankinančių košmarų ir ieškodama tylos, Bri atvyksta į ramų nedidelį miestelį
prie ežero. Pačią pirmą dieną ji susiduria su paslaptinguoju Arčeriu Heilu. Miestelio gyventojai jį laiko
keistuoliu, tačiau Bri žavingo vyro akyse įžvelgia
skausmą. Staiga užgimę troškimai dvi sužeistas
sielas atveda į vienas kito glėbį… Tai aistringa nepakeliamos kančios, tikėjimo ir meilės istorija apie
kalbą praradusį vyrą, slegiamą netekties skausmo,
ir moterį, kuri išgirdo jo širdies balsą.
127. Sparks, Nicholas (1965–) (Sparksas,
Nikolas). Dviese : romanas / skaitovas Rokas
Simanavičius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: BALTO,
2017.
Raselas Grinas turi viską: kerinčią žmoną
Vivijaną, sėkmingą reklamos kūrėjo karjerą, mylimą dukrytę ir prašmatnų namą Šarlotėje. Jis gyvena kaip sapne ir tas sapnas sukasi apie mylimą
žmoną. Bet šiame nepriekaištingo gyvenimo fasade ima ryškėti įtrūkimai… ir niekas nenustemba labiau nei Raselas, kai gyvenimas, kuris jam atrodė
garantuotas, apsiverčia aukštyn kojomis…
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128. Spielman, Lori Nelson (1961–) (Spil
man, Lori Nelson). Atleidimo akmenėliai : knyga
apie atleidimą, atnešantį ramybę į širdį : [romanas]
/ skaitovė Ilma Paluckė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2017.
Šalyje siaučia atleidimo akmenėlių manija.
Daugybė žmonių rašo ir siunčia atsiprašymo laiškus su dviem akmenėliais voke. Vienas iš jų skirtas
atleisti, antras – paprašyti kito žmogaus atleidimo.
Tačiau Naujajame Orleane populiarios televizijos
pokalbių laidos vedėja Hana Far į šį viešą žaidimą žvelgia atsargiai. Apie savo gyvenimo paslaptis, kaltes ir skaudulius ji linkusi nutylėti. Nors atsiprašymo laišką su akmenėliais jau yra gavusi iš
nemėgstamos senų laikų bendramokslės Fionos
Nouls, Hana delsia vieną atleidimo akmenėlį siuntėjai grąžinti – kaip ženklą, kad atleidžia.
129. Strelecky, John P. (1969–) (Streleckis,
Džonas P.). Kavinė pasaulio pakrašty : romanas /
skaitovė Asta Dalytė–Kalvaitienė. – V.: LAB, 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
– Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2016.
Pagrindinis knygos „Kavinė pasaulio pakrašty“ veikėjas – vadybininkas Džonas niekuo neiš86

siskiria iš kitų. Darbas–namai–miegas–darbas.
Nuolatinis bėgimas, pastangos viską suspėti ir aprėpti. Kartą Džonas nuklysta nuo pagrindinio kelio
ir atsiduria nedidukėje kavinėje. Jis tenori valandėlę atsikvėpti. Kavinės meniu viršelyje įrašyti klausimai: Kodėl jūs čia? Ar bijote mirties? Ar jūs laimingas? – priverčia Džoną į savo paties gyvenimą
pažvelgti naujai.
130. Strout, Elizabeth (1956–). Aš esu Liusė
Barton : romanas / skaitovė Vilma Čereškienė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: BALTO,
2017.
Liusė, rašytoja, gyvenanti su vyru ir dviem
vaikais, dėl infekcijos, atlikus operaciją, keletą mėnesių guli ligoninėje. Netikėtai vieną dieną palatoje pasirodo jos mama, su kuria santykiai nutrūko
išvykus Liusei į Niujorką ir susiradus vyrą, kurio
nepripažino abu jos tėvai. Jos kalbasi apie ligoninės personalą, bendrus pažįstamus ir gimines –
viską, kas neįpareigoja, tačiau tam tikru būdu leidžia joms vėl pajausti viena kitos artumą. Dukros
galvoje iškyla prisiminimai, susiję su jos skaudžia
vaikyste, išgyventu skurdu, smurtu, broliu, vis dar
gyvenančiu tėvų namuose.
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131. Taylor, Ann Kidd. Mūzų viešbutis : romanas / skaitovė Laura Ivoškienė. – V.: LAB, 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Baltos lankos, 2018.
Kas svarbiau – vaikystės meilė, šiandien užgimę jausmai ar įsipareigojimas darbui? Romanas
„Mūzų viešbutis“ pasakoja apie laisvę mylinčią
savarankišką moterį jūrų biologę daktarę Meivę
Doneli. Jai grįžus į vietas, kur prabėgo gražiausi
jos jaunystės metai, iškyla būtinybė priimti sprendimą, nulemsiantį tolesnį jos gyvenimą.
132. Tyler, Anne (1941–) (Tailer, Enė).
Mėlynų siūlų ritė : romanas / skaitovas Mantautas
Bružas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2017.
„Mėlynų siūlų ritė“ – romanas apie kiekvieną
iš mūsų. Apie senstančius tėvus ir augančius vaikus, apie lūkesčius ir nusivylimus, apie gyvenimą,
kuris paprastas atrodo tik iš pirmo žvilgsnio. Tai ne
apie Vitšankus ir ne apie Ameriką, tai apie mus,
visus kartu besilaikančius už vieno mus jungiančio
siūlo.
133. White, Karen. Stiklo skambesys : romanas / skaitovas Mantautas Bružas. – V.: LAB,
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2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2018.
„Stiklo skambesys“ – romanas, pasakojantis
apie praeities žaizdas, paslaptis ir viską gydančią
meilę. Meritos gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis, kai po vyro Kelo žūties paveldi jo senelės
Editos namą Pietų Karolinoje. Jauna moteris dėl
vyro mirties kaltina save, bet tikisi paveldėtame
name išsivaduoti nuo dusinančios praeities. Vis
dėlto atvykus pasirodo, kad namas turi savo praeitį. Editos praeitį ir baisią jos paslaptį. Ir jos padarytų stiklinių vėjo varpelių skambesį už lango…
Anglų literatūra
134. Adams, Douglas (1952–2001) (Adam
sas, Daglasas). Keliautojo autostopu gidas po galaktiką / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Kitos knygos, 2016.
Vieną gražią dieną virš Žemės pakimba
milžiniškų geltonų erdvėlaivių flotilė ir nieko neįtariantiems žemiečiams praneša, kad nuošali jų
planeta bus sunaikinta, nes trukdo… tiesti naują
hipererdvinį greitkelį. Nuo kosminio ateivių naikinimo spindulių išsigelbsti tik Arturas Dentas, jo drau89

gas Fordas Prefektas, kuris, pasirodo, esąs ateivis, renkantis medžiagą kosminių kelionių gidui, ir
Trilijana, Galaktikos prezidento Zafodo Biblbrokso
mergina. Lydimi maniakinės depresijos apimto roboto Marvino jie leidžiasi į filosofiškai paradoksalią
ir kosmiškai juokingą kelionę po Galaktiką.

136. Archer, Jeffrey (1940–) (Arčeris, Džef
ris). Bet ateis valanda : [romanas] / skaitovė Aud
ronė Ivanauskienė. – V.: LAB, 2017(2018). – 1 garso diskas MP3 fmt. – Ciklo „Kliftonų kronikos“ 6–oji
knyga. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema,
2016.

135. Adams, Douglas (1952–2001) (Adam
sas, Daglasas). Restoranas visatos pabaigoje :
[romanas] / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Kitos knygos, 2017.

Džailzas turi apsispręsti, ar trauktis iš politikos
ir mėginti gelbėti Kariną, mylimą moterį, padedant
jai ištrūkti iš už geležinės uždangos. Ledi Virginijai
gresia bankrotas, ji niekaip negali išsikapstyti iš finansinių bėdų, kol galiausiai susipažįsta su nelaimėliu Sairusu T. Grantu III iš Baton Ružo, Luizianos.
Sebastijono Kliftono asmeninis gyvenimas pakrinka, kai jis įsimyli gražuolę indę Priją, jo konkurentai
Adrianas Slounas ir Desmondas Meloras vis dar
rezga planus, kaip sužlugdyti jį…

Arturas ir Triša – tiek ir liko iš Žemės gyventojų – drauge su autostopininku Fordu Prefektu,
buvusiu galaktikos prezidentu Zafodu Biblbroksu ir
paranojišku robotu Marvinu skrieja per visatą ieškodami vietos užkąsti. Prie jų artėja baisieji vogonai. Kaip tik tada Arturui į galvą šauna išmokyti
kosminį laivą ruošti gardesnę arbatą… Išskirti laiko ir erdvės toliuose, patyrę stulbinančių nuotykių,
herojai vėl susitinka „Militakyje“, kur maistas – tiesiogine šių žodžių prasme – kalba pats už save, o
staliuką reikia rezervuoti prieš milijonus metų. Tik
iki visatos pabaigos, kuri jau čia pat, dar būtina išsiaiškinti, kas tą visatą valdo.
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137. Archer, Jeffrey (1940–) (Arčeris, Džef
ris). Kainas ir Abelis : romanas / skaitovas Algi
mantas Butvilas. – V.: LAB, 2018. – 2 garso diskai
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Scriptus,
2017.
Nuošalioje Slanimo pamiškėje ir prašmatnioje
Masačusetso ligoninėje tą pačią 1906–ųjų dieną
gimę berniukai neturi nieko bendra. Vienas bedalis pavainikis, atliekama burna medžioklio trobe91

lėje, antras – garbingos ir turtingos Bostono bankininkų dinastijos paveldėtojas. Įnoringas likimas
kelis sykius perkryžiuoja Viljamo Kaino ir Abelio
Rosnovskio gyvenimo kelius ir įžiebia šešis dešimt
mečius trukusią neapykantą. Per karą, krizes, pakilimus ir triumfo akimirkas Kainas su Abeliu siekia
pergalės, kuri skirta tik vienam iš jų. Lieka tik klausimas, kada pasikartos Pradžios knygos istorija…
138. Archer, Jeffrey (1940–) (Arčeris,
Džefris). Štai koks žmogus : [romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2017(2018).
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Ciklo „Kliftonų kronikos“ 7–oji knyga. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: K.:
Jotema, 2017.
Vaithole Džailzas Baringtonas sužino visą tiesą apie savo žmoną Kariną. Haris Kliftonas pradeda rašyti sumanytą svarbųjį romaną. Sebastijonas
Kliftonas tampa „Fartings Kaufman“ banko valdybos pirmininku, jo dukra Džesika pašalinama
iš Sleido menų mokyklos, bet jos gelbėti atskuba
teta Greisė. Ledi Virginija rengiasi bėgti iš šalies
norėdama išvengti kreditorių, bet miršta Hartfordo
hercogienė, ir Virginija griebiasi naujos progos
atsikratyti skolų ir galiausiai priveikti Kliftonus ir
Baringtonus…
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139. Arlidge, M.J. (1974–). Juoda širdis : [romanas] / skaitovė Edita Matonytė. – V.: LAB, 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
– Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Sautamptono Raudonųjų žibintų kvartalas
slepia daugybę nuodėmingų istorijų. Policija nesikiša į čia dirbančių merginų reikalus, tačiau kai
viename tuščiame name aptinkamas vyro lavonas, padėtis pasikeičia. Žmogžudystė itin ciniška
– žmogui išpjauta širdis, negana to, ji dėžutėje atsiunčiama nelaimingojo žmonai ir vaikams. Kodėl
padorus, gerbiamas, laimingos šeimos vyras nusipelnė tokios mirties? Ir, svarbiausia, kaip jis atsidūrė rajone, kur šeimininkauja vien narkomanai
ir lengvo elgesio merginos? Bylą tirianti detektyvė
inspektorė Helena Greis įtaria, kad šis nusikaltimas
nėra atsitiktinis. Jos įtarimai pasitvirtina, kai po kelių dienų aptinkamas dar vieno vyro lavonas…
140. Barnes, Julian (1946–) (Barnsas,
Džulianas). Kalbant atvirai : romanas / skaitovas
Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Baltos lankos, 2018.
„Kalbant atvirai“ – intymus pasakojimas apie
meilės subtilumus ir vingius. Romanas prasideda
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kaip nesusipratimų komedija, tačiau lėtai, sakinys
po sakinio, tamsėja ir gilėja, įtraukdamas mus į sudėtingus širdies reikalų akivarus.
141. Betts, Charlotte (Bets, Šarlotė). Daili
ninko mokinė : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
„Dailininko mokinė“ – tai nuostabus pasakojamas apie merginą, kuri nusprendė tapti dailininke
tais laikais, kai moteriai svarbiausia buvo ištekėti,
susilaukti vaikų ir rūpintis šeima. Apie drąsą būti
savimi bet kokiomis aplinkybėmis.
142. Burton, Jessie (1982–). Mūza : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB, 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 18 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Baltos lankos, 2017.
„Mūza“ – tai magiškas pasakojimas apie ypatingas asmenybes ir jų troškimus, apie meilę ir apsėdimą, apie autentiškumą ir išdavystes. Apie netikėtus kelius, kuriais istorijos potvyniai ir atoslūgiai
neišvengiamai formuoja ir nulemia žmonių likimus.

143. Cartland, Barbara (1901–2000)
(Kartland, Barbara). Ir moterys turi širdį : romanas / skaitovė Greta Gelgotaitė. – V.: LAB, 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Meilės romanas)
(Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 1996.
Dar viena B. Cartland plunksnos sukurta meilės drama šį sykį vyksta egzotiškame Senegale.
144. Christie, Agatha (1890–1976) (Kristi,
Agata). Kalėdų pudingas : [apsakymai] / skaitovė
Patricija Šapokaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Agatos Kristi kolekcija) (Garsina
savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sirokas,
1998.
Pradžioje grėsmingas įspėjimas Puaro nevalgyti kalėdų pudingo… tuomet skrynioje aptiktas lavonas… po to nugirstas ginčas, pasibaigęs
žmogžudyste… keista vyro, staiga pakeitusio valgymo įpročius, istorija… ir aukos, susapnavusios
savo savižudybę, galvosūkis. Kas sieja visas šias
mįslingas istorijas? Mažos pilkosios mesjė Puaro
ląstelės!
145. Cole, Daniel. Skudurinė lėlė : romanas /
skaitovas Rokas Simanavičius. – V.: LAB, 2018. –
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1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Baltos lankos, 2017.
Detektyvas Viljamas Fokas, kolegų vadinamas Vilku, prieš ketverius metus brutaliai užpuolė
ką tik išteisintą įtariamąjį, tvirtai įsitikinęs, kad jis ir
yra serijinis žudikas. Vilkas kalėjimo išvengė, bet
ne psichiatrų dėmesio. Šie nenuleidžia akių nuo jo
net tada, kai detektyvas grįžta į tarnybą…
146. Fellowes, Julian (1949–) (Felovesas,
Džulianas). Belgravija : romanas / skaitovė Jūratė
Karazijaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos,
2017.
1815–ųjų birželio 15–ąją Didžiosios Britanijos
aristokratijos didingieji ir galingieji susirenka į
Ričmondo hercogienės puotą Briuselyje – vieną
tragiškiausių puotų istorijoje, kurioje daugelis išvaizdžių ir pasitempusių jaunuolių sušoka savo
paskutinį valsą prieš krisdami Vaterlo mūšyje.
Verslininko Džeimso Trenčardo dukros, žavingosios Sofijos Trenčard, gyvenimas tąvakar taip pat
pasikeis negrįžtamai. Tačiau tik praėjus 25 metams
išryškės tikrosios lemtingojo vakaro pasekmės…

96

147. Fielding, Helen (1958–). Bridžita
Džouns. Kūdikis : [romanas] / skaitovė Šarūnė
Andriuškevičiūtė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2017.
Bridžita vis dar neištekėjusi ir juo labiau neketina tapti motina, nors jos biologinis laikrodis tiksi
kurtinamai garsiai – ir staiga paskutinę akimirką
paaiškėja, kad ji nėščia: įvykis turėtų būti kupinas
džiaugsmo, jei jo netemdytų nesmagus, tačiau
gyvybiškai svarbus klausimas: kas kūdikio tėvas?
Markas Darsis, padorus žmogus ir garsus žmogaus
teisių advokatas? O gal Danielis Kliveris, sąmojingas ir žavus, tačiau garsus emocinis užknisėjas?
148. Foley, Lucy (1986–). Praradimų ir atradimų knyga : [romanas] / skaitovė Jūratė Karazijaitė.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Tragiškai žuvus Džunei, garsiai balerinai, jos
dukra jauna fotografė Keitė mano viską praradusi. Sunkiai serganti močiutė Evė jai atveria ilgai
saugotą paslaptį – parodo laiškus nuo nepažįstamosios, laikančios save tikrąja Džunės motina.
Akinama smalsumo mergina iš Londono vyksta į
Niujorką, Paryžių ir saulėtąją Korsiką, kurioje su97

žino neįtikimą meilės istoriją, nukeliančią ją į trečiąjį praeito amžiaus dešimtmetį… Šioje istorijoje
susipina grožis ir karo baisumai, o likimo blaškomi
herojai tik sulaukę brandaus amžiaus supranta, ko
buvo netekę…
149. Galbraith, Robert (1965–). Blogis kaip
amatas : romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Robina Elakot gauna kraupų siuntinį. Jos viršininkas, privatus seklys Kormoranas Straikas, gerokai sunerimęs. Kadaise jis buvo susidūręs su keturiais žmonėmis, kurie, jo nuomone, būtų galėję
taip pasielgti. Straikas žino, kad kiekvienas jų nešiojasi akmenį užantyje ir yra tikras žvėris. Juodu
su Robina leidžiasi įtariamųjų pėdsakais, į niūrų ir
iškreipta jų pasaulį. Padaromi keli siaubingi nusikaltimai, o laiko lieka vis mažiau...
150. Hawkins, Paula (1972–). Tamsus vanduo : romanas / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos
lankos, 2017.
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Paskutinėmis gyvenimo dienomis Danielė
Ebot bandė prisiskambinti seseriai Džulijai, tačiau
į pagalbos šauksmą ši neatsakė. Po kelių dienų
Danielė randama negyva Skenduolių užutėkyje –
mįslingame upės vingyje, kuriame per šimtmečius
menančią seserų gimtojo miestelio istoriją nuskendo ne viena moteris…
151. Hore, Rachel (Hor, Reičelė). Savaitė
Paryžiuje : romanas / skaitovė Regina Jokubaus
kaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2017.
„Savaitė Paryžiuje“ – jaudinantis romanas
apie motiną ir dukrą, apie karą ir tamsias šeimos
paslaptis, ir meilę, kuri rusena dešimtmečius, laukdama, kol ją kas nors suras.
152. Hore, Rachel (Hor, Reičelė). Vitražų
meistro dukra : romanas / skaitovė Regina
Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgarsinta iš to paties pavad. knygos, išleistos: V.: Tyto alba, 2017.
„Vitražų meistro dukra“ – romanas, kupinas
paslapčių. Muzikantė Fran grįžta į Londoną, nes
sunkiai serga jos tėvas. Motinos ji nepažinojo, ji
mirė, kai Fran dar buvo kūdikis, ją užaugino atšiau99

rus ir nekalbus tėvas. Ir štai dabar jis ligoninėje. Ir
tėvo paliktas iššūkis – iš gabalėlių sudėlioti sudužusį parapijos bažnyčios vitražą su angelu. Dėlionė
ima keisti ne tik Fran dabartį; staiga mergina randa dienoraštį. Pradėjusi jį skaityti, Fran supranta,
kad praeitis tiesiogiai siejasi su ja pačia. Sudužęs
vitražas pamažu atgimsta, o Fran iš laiškų ir dienoraščių dėlioja svetimo gyvenimo mozaiką apie
karalienės Viktorijos laikų merginos gyvenimą…
Praeityje slypi dabarties raktas.
153. Isaac, Catherine (1974–). Laimė po
Dordonės riešutmedžiais : romanas / skaitovė Ilma
Paluckė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos,
2018.
Britų rašytoja Catherine Isaac pristato pirmą
kartą savo tikruoju vardu pasirašytą knygą „Laimė
po Dordonės riešutmečiais“, kurioje su humoru ir
širdį veriančiu tiesumu atskleidžia šeimos dramą.
Džesė su sūneliu Viljamu išvyksta praleisti vasarą
Prancūzijos gilumoje, saulės nušviestų Dordonės
kalnų papėdėje. Čia Džesės buvęs vaikinas ir
Viljamo tėtis Adamas rūpinasi ir valdo nuostabų
viešbutį senoje, restauruotoje pilyje…
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154. Jefferies, Dinah (1948–). Prieš liūtis :
romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: „Baltų lankų“ leidyba, 2017.
1930 metai, Didžiosios Britanijos valdoma
Indija. Eliza sugrįžta į šalį, kurioje prieš 18 metų
žuvo jos tėtis. Ji ryžtingai siekia fotografės karjeros
ir viena svarbiausių jos užduočių čia – Britanijos
archyvams įamžinti Radžputanos karališkąją šeimą ir šalies gyvenimą. Nepaisant skaudžių atsiminimų, Eliza pamilsta egzotišką šalį. Ją užburia ore
tvyrantis jazminų ir kardamono aromatas, šlamantys fikusai, paslaptingais pilies koridoriais aidintys
žingsniai, skambantys šventyklų varpai ir gatvėse
šūkaujantys skardžiabalsiai prekeiviai.
155. Le Faniu, Džozefas Šeridanas.
Kambarys „Skrajojančio drakono“ viešbutyje : apysaka / skaitovas Audrius Meška. – V.: LAB, 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Nuotykių apysakos).
– Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: K.: Europa, 1994.
Anglų – airių rašytojas Džozefas Šeridanas
Le Faniu – siaubo romanų pradininkas. Ši jo apysaka sudomins skaitytoją paslaptingais įvykiais,
intrigomis, keistos meilės peripetijomis, detaliais
siaubingų nutikimų aprašymais.
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156. Ley, Rosanna (Lei, Rosana). Paskutinis
šokis Havanoje : [romanas] / skaitovė Jūratė
Karazijaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2017.
Kuba, 1958. Šešiolikmetė Eliza susipažįsta
su Duardu ir nuo pat pirmos akimirkos, kai jiedu
pradeda šokti rumbą Havanos senamiesčio bare,
suvokia, kad jis – jos gyvenimo meilė. Tačiau
Duardas aktyviai remia Kastro idėjas ir prisideda
prie jo kovos, o Eliza priversta išvažiuoti iš gimtinės ir pradėti naują gyvenimą tolimojoje Anglijoje.
Anglija, 2012. Greisės santykiai su tėvu – sudėtingi, ji kaltina tėvą dėl to, kad taip anksti neteko
mylimos motinos. Greisė kardinaliai pakeitė veiklą,
pajunta įsimylėjusi artimiausią šeimos draugą Teo.
Jis – Kuboje gimęs magas. Tas amžinas meilės
trikampis…
157. Ley, Rosanna (Lei, Rosana). Šafrano
keliu : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Dėl motinos mirties sielvartaujanti Nelė iš
vyro Kalemo gauna netikėtą gimtadienio dovaną
– kulinarijos kursus Maroke. Netekties skausmas
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priverčia suabejoti santuokos patvarumu, širdį
slegia keista kaltė dėl mamos tragiškos mirties ir
klausimai, kurie taip ir liko neatsakyti. Nelė iš kaimiškojo Kornvalio iškeliauja į spalvingąjį ir chaotiškąjį Marakešą. Galbūt tyrinėjant Maroko virtuvės
paslaptis jai pavyks daugiau sužinoti apie šafraną
ir suprasti, kodėl jis buvo toks svarbus mamai? Gal
net įgyvendinti ilgai puoselėtą svajonę atidaryti
savą restoraną?
158. McEwan, Ian (1948–) (Makjuinas,
Janas). Smaguris : [romanas] / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2017.
Kembridžo studentės Serenos Frum grožis ir
protas nulemia jos tarnybą MI5. Veiksmo laikas —
1972–ieji. Šaltasis karas dar toli gražu nesibaigęs.
Legendinė anglų slaptosios žvalgybos agentūra
pasiryžusi manipuliuoti kultūros žmonėmis finansuodama rašytojus, kurių politinės pažiūros sutampa su vyriausybės pažiūromis. Operacija pavadinama kodiniu vardu „Smaguris“…
159. McFarlane, Mhairi (1976–). Tai ne aš,
tai tu : [romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė.
– V.: LAB, 2017(2018). – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2017.
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Delija ir Polas susipažino, kai su draugų būreliu ji apsilankė Polo bare. Netrukus jų draugystės
dešimtmečio sukaktis, ir Delija oficialiai pasiperša
jam: kuriam nors juk reikia žengti pirmą žingsnį, tai
natūralu, nes per visus tuos drauge pragyventus
metus ne kartą apie tai svajota ir kalbėta…
160. Moyes, Jojo (1969–) (Mojes, Džodžo).
Lietaus prieglobstis : [romanas] / skaitovė Jūratė
Karazijaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 26 egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2018.
Ankstyvoje jaunystėje pasprukusi iš namų
Airijos provincijoje, Keitė atitolo nuo motinos ir prisiekė būsianti gera draugė savo dukrai Sabinai.
Tačiau tarp Keitės ir dukros atsiveria vis didesnė
praraja. Sabina viena iškeliauja į Airiją aplankyti
senelių, nuo kurių jos mama kadaise paspruko.
Džojai anūkės atvažiavimas prilygsta svajonės išsipildymui. Tačiau paauglei atvykus iškart paaiškėja, kad jų niekas nesieja. Vis dėlto anūkė priverčia
Džoją prisiminti seniai palaidotas praeities paslaptis, kai šeštajame dešimtmetyje Honkonge ji susipažįsta su gražuoliu karininku Edvardu…
161. Moyes, Jojo (1969–) (Mojes, Džodžo).
Vis dar aš : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė.
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– V.: LAB, 2018. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: K. : Jotema, 2018.
Pagrindinė veikėja Luisa Klark atvyksta į
Niujorką, ji nori pradėti naują gyvenimą, atsiduoti
nuotykiams ir tiki, kad pavyks išsaugoti santykius
su mylimuoju Semu. Ji žino, kad juodu su Semu
skiria begalė mylių, kad jos darbdavys yra geras
žmogus, o jo žmona turi paslaptį. Tik ji nežino,
kad sutiks kai ką, kas pakeis jos gyvenimą ir viską apvers aukštyn kojom. Luisa dirba Leonardui
Gopnikui ir jo jaunai žmonai Agnesei ir greitai pradeda bendrauti su turtingiausiais žmonėmis. Taip
susipažįsta ir su Džošu Rajanu, kuris į Luisos
gyvenimą įneša keistą ir skausmingą praeities
dvelksmą…
162. Montefiore, Santa (1970–) (Montefjorė,
Santa). Airijos dukros : [romanas] / skaitovė Regina
Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Ciklo „Deverilų šeimos saga“ 2–oji knyga. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2018.
„Airijos dukros“ – antroji Deverilų trilogijos dalis, pasakojanti, kaip klostosi trijų moterų – Kitės,
Selijos ir Bridės – gyvenimas, kupinas netikėtų
posūkių ir įvykių. 1925 metai. Karas tarp Anglijos
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ir Airijos seniai pasibaigęs, neramumai nutykę.
Deverilo pilis, stūksojusi Vakarų Airijoje ir beveik
tris šimtus metų priklausiusi Deverilų šeimai, sudeginta iki pamatų. Lordas Bertis Deverilas priverstas
parduoti jos griuvėsius. Pilį nuperka Arčis Meiberis
savo žmonai Selijai Deveril, Deverilų atžalai, tad
pilis lieka šeimai. Deja, smogia didžioji ekonominė
krizė ir akcijų biržų griūtis. Virš šeimos pakimba
negandos šešėlis…
163. Montefiore, Santa (1970–) (Montefjorė,
Santa). Madona čigonė : romanas / skaitovė
Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2017.
Prieš mirdama antikvarinių daiktų krautuvės
Manhatane savininkė Anuk paprašo sūnaus Mišos
dovanoti Metropoliteno meno muziejui neįkainojamą Ticiano paveikslą „Madona čigonė“. Miša priblokštas: kaip jo motina paveldėjo tokį meno šedevrą? Ir kodėl jis, Miša, visą gyvenimą buvęs toks
artimas mamai, apie paveikslą sužino tik jai gulint
mirties patale? Sūnus ryžtasi išsiaiškinti tai, kas
motinos nutylėta. Jis keliauja iš vienos šalies į kitą,
susitikdamas su žmonėmis iš praeities ir pats mintimis į tą praeitį sugrįždamas. Metai išsivynioja jam
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prieš akis tarsi siūlų kamuolys, ir to siūlo vedamas
jis sužino neįtikėtiną savo šeimos istoriją…
164. Mukherjee, Abir (1974–). Kalkutos detektyvas : [romanas] / skaitovas Virgilijus Kubilius.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2018.
„Kalkutos detektyvas“ – tai kelionė laiku į praeitį, į Britų Indiją – valstybę, kuri nebeegzistuoja, į
kolonijinio pasaulio prabangą ir pragaištį. Kalkuta,
1919 metai. Buvęs Skotland Jardo detektyvas
Semas Vindemas atvyksta į šį miestą tikėdamasis
čia pradėti viską iš naujo ir atsikratyti kankinamų
prisiminimų apie karą. Tačiau nespėjęs apsiprasti
nei su nauja vieta, nei su savo vidiniais demonais,
Vindemas iškart neria tiesiai į žmogžudystės tyrimo sūkurį. Žmogžudystės, kuri privers jį leistis į
tamsiausias Britų Indijos gelmes.
165. Paris, B.A. (1958–). Anapus uždarų
durų : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2017.
Visi pažįsta tokių porų kaip Džekas ir Greisė.
Jis – patrauklus ir turtingas, ji – žavi ir elegantiška.
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Juos pamėgstate tarsi nejučia, net visai to nenorėdami. Mielai artimiau susipažintumėte su Greise.
Bet tai nelengva. Mat, kaip netrukus įsitikinsite, jie
visada būna kartu. Kai kas gal pavadintų tai tikra
meile. Bet kiti galbūt imtųsi svarstyti, kodėl Greisė
niekad neatsiliepia telefonu. Kodėl negali susitikti
su draugėmis kavos, nelydima Džeko. Ir kodėl ant
vieno miegamojo lango įtaisytos grotos. Kartais tobula santuoka yra tobulas melas.
166. Pasternak, Anna (1967–). Lara : ne
papasakota meilės istorija, įkvėpusi „Daktarą Živa
gą“ : [romanas] / skaitovas Algimantas Butvilas. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2018.
Tikroji meilės istorija, inspiravusi pasakojimą apie „Daktarą Živagą“, romaną, kuris palietė milijonus širdžių, taip ir liko iki galo neištirta.
Pasternakas savo gyvenimo meilę ir literatūrinę
mūzą Olgą Ivinskają sutiko 1946 metais literatūrinio žurnalo redakcijoje, kurioje ji dirbo. Jų ryšiai
išliko glaudūs per visą jųdviejų gyvenimą. Olga sumokėjo nežmonišką kainą už meilę savo Boriai. Ji
tapo pėstininke aukšto lygio politiniame žaidime ir
buvo dukart įkalinta Sibiro lageriuose dėl ryšių su
rašytoju ir jo prieštaringais darbais. Jos gyvenimo
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istorija pasakoja apie nesuvokiamą drąsą, ištikimybę, kančias, tragediją, dramą ir netektį.
167. Pellegrino, Nicky (1964–). Sicilietiška
istorija : romanas / skaitovė Živilė Kuncaitė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis,
2017.
Saulės nugairintose Sicilijos kalvose Lukas
Amorė moko gaminti valgius, kurių receptus
jo šeimos moterys perdavė iš kartos į kartą.
Ruošdamasis priimti naują grupę kulinarijos mokykloje „Meilės maistas“, jis tikisi, kad kursai bus
tokie patys, kaip visada. Jis gamins valgį, veš savo
mokinius aplankyti vynuogynų ir alyvmedžių giraičių, valgys kartu, susibičiuliaus ir po dviejų savaičių jie išsibarstys po visus pasaulio kampelius, iš
kurių buvo atvykę. Tačiau Luko laukia staigmena…
168. Perry, Sarah (1979–). Esekso slibi
nas : romanas / skaitovas Algimantas Butvilas.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos,
2018.
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Romanas „Esekso slibinas“ kviečia į Viktorijos
laikų Angliją, kur teks leistis į mistinės būtybės,
bauginančios Esekso gyventojus, paiešką.
169. Pinborough, Sarah. Ydingas ratas : romanas / skaitovė Rūta Rainienė. – V.: LAB, 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Baltos lankos 2017.
Luiza. Kai vyras ją paliko, mažametis sūnus
tapo visu jos pasauliu, o psichiatro sekretorės darbas – vieninteliu būdu išsilaikyti. Viskas pasikeičia,
kai ji susipažįsta su Deividu. Jis jaunas, sėkmingas
ir žavus – Luiza negali patikėti, kad toks vyras galėtų į ją net žvilgterėti. Tačiau tada ji sutinka Adelę,
Deivido žmoną, ir įvykių tėkmė pakrypsta kita
linkme. Adelė – graži, miela, elegantiška. Luizos
mintis vis labiau apsėda ši nepažįstamųjų pora
ir painus jų santykių raizginys. Akivaizdu viena –
Adelės ir Deivido santuoka yra iškreipta. Bet Luiza
niekada nebūtų galėjusi nujausti, kaip iškreipta. Ir
kaip toli žmogus gali nueiti, kad šitai nuslėptų.
170. Rees, Tracy. Eimė Snou : [romanas] /
skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2018.
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Eimę Snou 1831 m. Aurelija Venavėj randa ant sniego aristokratiškos savo šeimos valdose. Našlaitė auga nekenčiama Venavėjų, nors su
Aurelija suartėja lyg seserys. Sulaukusi dvidešimt
trejų, Aurelija miršta, palikdama Eimei ypatingą dovaną – laišką, kuriame palieka užuominų ieškoti
kitų jos laiškų. Po Aurelijos mirties Venavėjai Eimę
išveja iš namų, todėl nieko nelaukdama ji leidžiasi į kelionę po Viktorijos laikų Angliją, bandydama
išsiaiškinti paskutinę Aurelijos gyvenimo paslaptį ir
tiesą apie savo kilmę…
171. Rehder, Caroline Mitchell. Liudininkė :
[romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2017.
Nuo smurtaujančio sužadėtinio Solomono
Rebeka išsilaisvino tik priėmusi drąsų sprendimą.
Praėjo dešimt metų po to, kai Rebekos liudijimas
pasiuntė Solomoną už grotų. Košmarai spėjo atsitraukti, įtampa nuslūgo: per tiek laiko ji iš naujo
susikūrė gyvenimą, stengdamasi pamiršti praeitį.
Tačiau vieną dieną jos miegamajame suskamba
telefonas — tačiau tai ne jos telefonas. Jos namuose apsilankęs Solomonas praneša jai labai
paprastą dalyką: Rebekai teks stebėti po nusikal111

timą už kiekvienus jo kalėjime praleistus metus. O
kas baisiausia, aukas turės išsirinkti ji pati.
172. Rosnay, Tatiana de (1961–). Saros raktas : [romanas] / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
„Saros raktas“ – dvi istorijos, du laikotarpiai ir
viena juos jungianti gija – Holokaustas. Nuo nacių
žiaurumų Antrojo pasaulinio karo metais iki šiandienos atminties. Prancūzų rašytoja Tatiana de
Rosnay jautriai pasakoja vienos žydų mergaitės
likimą.
173. Rushdie, Salman (1947–) (Rušdis,
Salmanas). Aukso rūmai : romanas / skaitovas
Virgilijus Kubilius ; garso operatorius Albertas
Aužbikavičius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis,
2017.
Barako Obamos inauguracijos dieną paslaptingas milijardierius iš slepiamos šalies apsigyvena
Niujorko Grinvidž Vilidže. Niujorkas yra burbulas,
o Grinvidž Vilidžas – burbulas burbule. Šio ypatingo kvartalo senbuvių dėmesį iš karto patraukia
impozantiškas naujasis šeimininkas ir jo šeima.
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Neronas Goldenas atsivežė ir tris savo sūnus: nuo
agorafobijos kenčiantį Petią, modernų menininką
Apu ir D, dvidešimt dvejų savo jaunylį. Šeimoje
nėra nei motinos, nei žmonos, bent jau iki to laiko,
kol Vasilisa, gražuolė rusė emigrantė, tampa savo
valdovo Nerono karaliene.
174. Swan, Karen (1948–). Kalėdų dovana :
romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB,
2018. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2017.
„Kalėdų dovana“ – žavinga istorija apie keturių moterų draugystę ir, žinoma, meilę – prarastą ir
vėl atrastą. Kesė,iš keturių draugių ištekėjo pirmoji. Ir štai po dešimties santuokinio gyvenimo metų
Škotijos užkampyje jos santuoka staiga subyra į
šipulius. Tačiau kam gi būtų geriausios draugės,
jei nesugalvotų, kaip ištraukti vyro išduotą Kesę iš
sielvarto liūno? Ji per ilgai užsisėdėjo Škotijoje, ji
nepažįsta nei gyvenimo, nei savęs. Jai reikia suprasti, kas ji yra ir ko ji iš tiesų nori!
175. Vincenzi, Penny (1939–). Nepaisant išbandymų : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. –
V.: LAB, 2018. – 3 garso diskai MP3 fmt. – (Jausmų
klasika). – Trilogijos „Laiko pinklės“ 2–oji knyga.
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– Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Svajonių knygos,
2017.
„Nepaisant išbandymų“ – antrasis įspūdingos
trilogijos apie Litonų dinastiją romanas. Ledi Selija
Liton per dvidešimt metų kartu su vyru Oliveriu žinomą Londono leidyklą pavertė tikra leidybos imperija. Tačiau jos šeimos gyvenimas yra kur kas
chaotiškesnis. Leidykloje pradėjęs dirbti vyriausiasis sūnus Džailsas nepateisina motinos lūkesčių
ir kelia jai tik nusivylimą. Talentingoji Bartė Miler,
Selijos išauginta kaip tikra dukra, sprunka toli už
Atlanto. Selijos gražuolės dvynės dukros Adelė ir
Venecija vėjavaikiškai tebesimėgauja prašmatniu
gyvenimu. Selijos numylėtinis jaunėlis Kitas kone
tobulas, bet ima ir įsimyli visai sau netinkamą merginą. Jų visų planus ir jaunatviškas svajones grasinasi sujaukti artėjantis karas…
176. Woolf, Virginia (1882–1941) (Vulf,
Virdžinija). Tarp veiksmų : romanas / skaitovė
Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Vaga, 2018.

metiniam vaidinimui, horizonte jau šmėžuojant
karo šmėklai. Romano sumanymas ir stilius – kupinas fragmentiškų akimirkų, poetinės prozos pasažų ir staigių perėjimų iš vieno personažo sąmonės į kitą – pribloškiamai originalus, drąsus ir kartu
labai užtikrintas.
Argentiniečių literatūra
177. Bioy Casares, Adolfo (1914–1999)
(Bjojus Kasaresas, Adolfas). Morelio išradimas : [romanas] / skaitovė Monika Kukšaitė. – V.:
LAB, 2017(2018). – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(„Charibdės“ modernioji klasika) (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Charibdė, 2017.
Pabėgėlis nuo teisėsaugos pasislepia negyvenamoje saloje Polinezijoje. Jis labai nustemba
ir išsigąsta, kai į salą atvyksta turistų. Situacija vis
labiau komplikuojasi, nes pabėgėlis įsimyli vieną
iš turisčių ir nori jai išpažinti savo jausmus, tačiau
dėl visiškai keistų dalykų – kaip kartais įvardijama:
dėl tam tikrų anomalijų – jam niekaip nepavyksta
to padaryti.

Paskutiniame V. Woolf romane „Tarp veiksmų“
pasakojama apie vieną vasaros dieną Anglijos užmiesčio name, kaimo žmonėms besiruošiant kas114
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Australų literatūra
178. Freeman, Kimberley (1970–). Lauko gėlių kalva : [romanas] / skaitovė Jūratė Doveikienė.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
Dvi moterys, du nenuspėjami likimai, du skirtingi laikotarpiai. Ir vis dėlto abi jas sieja vienas
tikslas: rasti vidinės stiprybės ir susitvarkyti savo
gyvenimą. Ema paveldi Betei priklausiusią „Lauko
Gėlių Kalvą“; tai vieta, abiem moterims teikianti
stiprybės kovojant už save, pažadinanti tikruosius
norus ir siekius. Kimberley Freeman – šiuolaikinė australų rašytoja, gimusi Londone. Šis romanas visame pasaulyje pavergė skaitytojų širdis.
Skaitytojus žavi autorės gebėjimas įtaigiai pasakoti šeimos sagą, kupiną paslapčių, netikėtų likimų
vingių ir išbandymų.
179. Kent, Hannah (1985–). Gerieji žmonės
: romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2017.
„Gerieji žmonės“ – tikrais faktais paremtas
pasakojimas, kuriame atsiveria paslaptinga, kartais baugi, bet traukianti kaip magnetas XIX a. pra116

džios Airijos panorama: žmonių galvose iki gyvuonies įsišaknijęs besąlygiškas tikėjimas ir prietarai,
žūtbūtinis noras pritapti ir meilė. Atokiame slėnyje
gyvenanti Nora per metus neteko dukros ir mylimo
vyro. Sugniuždyta moteris privalo rūpintis keturmečiu anūku Mycholu. Anksčiau buvęs sveikas ir
guvus, dabar jis tik savo paties šešėlis, negalintis
nei vaikščioti, nei kalbėti. Uždaroje ir prietarų valdomoje bendruomenėje netrukus ima plisti gandai,
kad Mycholo sielą pagrobė fėjos, kitaip dar vadinamos Geraisiais žmonėmis.
180. McCullough, Colleen (1937–2015) (Ma
kalou, Kolina). Užsimerk, atsimerk : romanas /
skaitovė Živilė Kuncaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2008.
Detektyvinis romanas „Užsimerk, atsimerk”
apie daugybinį žudiką. Šio įtampos kupino pasakojimo centre – vienišas detektyvas, leitenantas
Karmainas Delmoniko. Veiksmas vyksta universitetiniame Konektikuto miestelyje 1965–aisiais,
kai serijinius žudikus dar vadina „daugybiniais” ir
niekas nesudarinėja psichologinių įtariamųjų portretų. Viskas prasideda, kai Neurologijos tyrimų
centre randamos jaunos merginos kūno dalys.
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Netrukus paaiškėja, kad žudikas veikiausiai yra
centro darbuotojas…

(Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2017.

181. Michie, David (1962–). Dalailamos
katė : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2017.

„Akių šviesa“ – jaudinama istorija apie aistrą kinui, draugystę, meilę ir džiaugsmą gyventi.
Pedras Dinizas – 25 metų jaunuolis, skelbiantis,
kad kinas, literatūra ir muzika išgelbės žmoniją
nuo pražūties. Šios idėjos vedamas jis nori pakeisti
žmonių gyvenimą, įgyvendinti didžiausią savo svajonę — sukurti filmą ir laimėti didįjį Brazilijos kino
prizą. Likimas siunčia Pedrui sunkius išbandymus,
bet ištikimi draugai nepalieka jo vieno ir netrukus
jie leidžiasi į didžiausią savo gyvenimo kelionę, kurioje jų visų laukia nauji potyriai, išbandymai, nepaprasta, stebuklinga, nepamirštama meilė ir svajonės išsipildymas.

Tai lengva ir ironiška istorija, pasakojanti apie
stebuklingai išgelbėtą nepaprasto likimo benamę
Himalajų katę, kuri atsidūrė garsiausiame Tibeto
budistų vienuolyne ir tapo Jo Šventenybės Kate.
Gera, drąsi ir išmintinga katė, turinti ne vieną vardą, įdėmiai stebi savo žydromis akimis Dalailamos
svečius – Holivudo žvaigždes, garsius filantropus
ir rašytojus, kartu su jais mokosi iš jo šventenybės ir kitų iškilių lamų gyventi šia akimirka, jausti kasdienybės turtingumą ir įvairovę. Dalailamos
katė jums papasakos, kaip rasti laimę ir gyvenimo
prasmę mūsų chaotiškame ir sumaterialėjusiame
pasaulyje.

Čiliečių literatūra

Brazilų literatūra

183. Allende, Isabel (1942–) (Aljendė,
Izabelė). Vidury žiemos : romanas / skaitovas
Rokas Simanavičius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2018.

182. Gomyde, Maurício (1971–). Akių
šviesa : romanas / skaitovė Laura Ivoškienė.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. –

Istorija prasideda Brukline, siaučiant viduržiemio pūgai, kai trijų labai skirtingų žmonių likimus suveda eismo įvykis ir netikėtas krau-
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pus radinys balto leksuso bagažinėje. Ričardas
Baumasteris, šešiasdešimtmetis žmogaus teisių
specialistas, žymaus universiteto dėstytojas, atsitrenkia į Evelinos Ortegos, nelegalios imigrantės
iš Gvatemalos, dirbančios aukle, vairuojamą automobilį. Neišmanydamas, kaip elgtis, Ričardas
į pagalbą pasikviečia Lusiją, kolegę dėstytoją iš
Čilės…
Danų literatūra
184. Ekberg, Anna. Paslaptingoji moteris : trileris / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB, 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2017.
Luizė kartu su draugu Joachimu laimingai
gyvena nuošalioje Danijos saloje. Ji yra kavinės
savininkė. Vieną rytą į kavinės duris pasibeldžia
Edmundas Sioderbergas ir ima tvirtinti esąs Luizės
vyras. Pateikiami įrodymai, kad Luizė iš tiesų yra
prieš trejus metus dingusi jo žmona Helenė, dviejų vaikų motina. Helenė priversta palikti mylimąjį Joachimą. Tačiau kodėl ji nieko neprisimena?
Moteris desperatiškai bando ieškoti atsakymų, kas
atsitiko tą vakarą, kai ji dingo. Kodėl ji prarado atmintį? Helenės neapleidžia nuojauta, kad nuo jos
slepiama kažkas siaubingo.
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185. Engberg, Katrine (1975–). Sėjikas : [romanas] / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 18 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2017.
Vieną ankstų rytą Kopenhagos senamiesčio
name pensininkas Grėgersas Hermansenas, nešdamasis šiukšlių maišą, leidžiasi suklypusiais laiptais. Žemesnio aukšto kaimynių buto durys praviros. Grėgersui kyla įtarimų, todėl nusprendžia
diskretiškai įsitikinti, ar viskas gerai. Tačiau, šlepetės nosimi atsargiai stumtelėjęs duris, netenka pusiausvyros ir krenta ant buto grindų. Atsipeikėjęs
pajunta, kad guli ant kruvino mirusios jaunos moters kūno…
Estų literatūra
186. Tammsaare, Anton Hansen (1878–
1940) (Tamsarė, Antonas). Tiesa ir teisingumas :
romanas. – V.: LAB, 2017. – d.
D. 3 / skaitovas Algimantas Butvilas. – 2018. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz.. – Įgarsinta
iš: V.: „Krantų“ redakcija, 2017.
Romano “Tiesa ir teisingumas“ trečioji dalis
vaizduoja 1905 metų revoliucijos laikotarpį Estijoje,
tikroviškai piešia dramatiškus istorinius įvykius,
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kurių fone pagrindinis veikėjas Indrekas ieško atsakymo į klausimą, kaip gyventi toliau, kokiomis
tiesomis vadovautis.
Graikų literatūra
187. Joannidis, Panos (1935–). Suvestos
sąskaitos : [romanas] / skaitovė Renata Bernotienė.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2018.
Per pagrindinių veikėjų, patyrusio žurnalisto
Josifo ir jo žmonos Marijos, santykių dramą romane bylojama apie šiuolaikinės globalizacijos pradžią, kritikuojama žiniasklaida, Bažnyčia, valstybė
ir parodomos jų apokalipsės priežastys.
Gruzinų literatūra
188. Amiredžibi, Čabua. Mėnulio sūnus : romanas / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB,
2018. – 3 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Kauko laiptai, 2016.
Gruzinų literatūros klasiko Čabua Amiredžibi
romanas „Mėnulio sūnus“ nukelia mus į XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Gruziją. Knygoje pasako122

jama apie atsiskyrėlį, nesitaikstantį su įprastinėmis
visuomenės normomis. Romaną sudaro keturios
dalys ir penki epigrafai, iš kurių aiškėja, jog su skaitytoju bus kalbama apie žmogui esminius dalykus:
sąžinę, jėgą, protą ir širdies gerumą, tėvynę…
Hebrajų literatūra
189. Fain, Yoḥanan (1929–) (Fainas, Jocha
nanas). Berniukas su smuiku / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 18 egz. – Įgarsinta iš: V.: Kitos knygos,
2017.
Vokiečiams rengiantis likviduoti Kauno getą,
lietuvis Jonas Paulavičius ėmėsi ieškoti gabaus
smuikininko Jochanano Faino, ketindamas jį paslėpti savo namuose. Be šio keturiolikmečio,
Paulavičių šeima iš mirties gniaužtų tada ištraukė
dar 15 žmonių: žydų, lietuvių, rusų. Šančių geležinkelio dirbtuvių stalius Jonas, Lietuvos kariuomenės savanoris, buvo apsisprendęs su nacizmu
kovoti be ginklo – gelbėdamas žmones. Visų pirma planavo padėti žydų inteligentams, kad po karo
kada nors atsikursianti Lietuvos žydų bendruomenė turėtų kuo daugiau išsilavinusių žmonių.
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190. Yehoshua, Abraham B. (1936–). Ponas
Manis : [pokalbių romanas] / skaitovas Algimantas
Butvilas. – V.: LAB, 2018. – 2 garso diskai MP3
fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2018.
„Ponas Manis“ – šešių kartų šeimos saga,
daugiaprasmis kultūrinis ir istorinis epas. Šio romano pasakojimas tęsiasi daugiau nei šimtmetį, o
jį jungia pono Manio pavardė. Knygą sudaro penki
epizodai – pokalbiai, kuriuose atsispindi įvairių laikotarpių žydų istorijos puslapiai. Knyga atskleidžia
skirtingų kartų požiūrį į žydus ir jų tautos istoriją.
Abrahamo B. Yehoshua romanas dažnai laikomas geriausiu kada nors hebrajų kalba parašytu
romanu.
Ispanų literatūra
191. Giménez–Bartlett, Alicia (1951–) (Chi
menes Bartlet, Alisija). Šuniška diena / skaitovė
Živilė Kuncaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Kriminalinis romanas) (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2009.
Barselonos inspektorė Petra Delikado ir
jos porininkas Ferminas Garsonas imasi tirti itin
keistą bylą, kurios pagrindinis liudininkas – šuo.
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Ligoninėje neatgavęs sąmonės miršta sunkiai sužalotas benamis. Atrodo, kad vienintelė gija, benamį siejusi su gyvųjų pasauliu, buvo šuo. Jo pėdsakai policininkus atveda į šunų kautynių areną.
Kautynių įniršis netrunka persiduoti stebintiesiems
šią žiaurią ir nusikalstamą pramogą. Istoriją dar
labiau supina užsimezgantys asmeniniai tyrėjų ir
liudininkų ryšiai.
192. Pérez–Reverte, Arturo (1951–). Diuma
klubas : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
Romane „Diuma klubas“ skaitytojas leisis į
mįslingą ir paslaptimis apgaubtą senųjų knygų medžioklę su knygų detektyvu Luku Korsu. „Devyni
vartai“ – juodosios magijos vadovėlis, mokantis iškviesti šėtoną. Manoma, kad išlikęs tik vienas originalus šio veikalo egzempliorius. Knygos savininkas kreipiasi į Luką Korsą su prašymu palyginti jo
turimą XVII a. Venecijoje išleistą knygą su kitomis
kopijomis esančiomis Portugalijoje ir Prancūzijoje.
Likusių dviejų satanizmo rankraščių paieška virsta žiauraus žudiko gaudynėmis, vedančiomis per
Madridą, Paryžių ir Toledą.
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193. Vídac, Rafael (1976–). Turtingiausias
žmogus : romanas / skaitovė Rima Čerapė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2017.
Greitas romano „Turtingiausias žmogus“ tempas, staigūs siužeto vingiai ir išminties perlai prikaustys nuo pat pirmųjų eilučių iki pabaigos. Knyga
suteiks daugiau išminties, privers stabtelėti ir pastebėti detales, gyventi šia akimirka ir neabejotinai
padės tapti turtingiausiu pasaulio žmogumi…
Italų literatūra
194. Bruni, Riccardo (1973–). Drugelių naktis : [romanas] / skaitovas Vytautas Ožeraitis. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2017.
Alisos kūnas buvo rastas šiltą vasaros naktį. Greitai buvo paskelbtas ir žudikas – puskvaišis
miestelio iškrypėlis. Jis nespėjo patekti į teisingumo rankas, jam atkeršijo aukos tėvas. Po dešimties metų į miestelį, kuriame daug kas gaubiama
paslapčių, reikalų sutvarkyti trumpam grįžta buvęs
Alisos vaikinas Enrikas. Jis grįžta į vietas, į kurias
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skaudu grįžti, ta naktis jam vis dar neduoda ramybės. Dėžėje su senais daiktais jis randa kadaise
pamirštą savo telefoną, o jame – ir Alisos žinutę,
atsiųstą… jai jau žuvus.
195. Eco, Umberto (1932–2016). Pape Satàn
aleppe : takios visuomenės kronikos : esė / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2018. – 2
garso diskai MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Tyto alba, 2017.
Paskutinė U. Eco knyga „Pape Satan aleppe“ – straipsnių rinkinys, kuriuos jis laikraščiui
„L’Espresso“ rašė nuo 1985–ųjų iki 2016 metų
sausio. Šie tekstai pasirodydavo kaip autorinė
skiltis, apimdami patį plačiausią, kokį tik įmanoma
įsivaizduoti, temų spektrą – nuo mobiliųjų telefonų, monoteizmo, internetinės pornografijos, Hario
Poterio, tamplierių, socialinių tinklų, taksi vairuotojų iki Charlie Hebdo ar Silvio Berlusconi. Regis,
nėra temos, apie kurią Umberto Eco nebūtų rašęs.
196. Ferrante, Elena (1943–). Apie tuos, kurie pabėga, ir tuos, kurie lieka : [romanas] / skaitovė Ilma Paluckė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Ciklo „Neapolietiška saga“ 3–ioji
knyga. – Tir. 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2018.
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Elena ir Lila, kurių istoriją skaitytojai sekė dalyse „Nuostabioji draugė“ ir „Naujoji pavardė“, dabar jau moterys. Jos abi veržėsi iš gniuždančio
skurdo, tamsumo, nepaklusdamos likimui ir sustabarėjusioms kvartalo nuostatoms. Dabar jiedvi
beprotišku ritmu įsiliejo į aštuntojo dešimtmečio
įvykių sūkurį, kupiną vilčių ir dvejonių, įtampos ir
pavojingų iššūkių, vis dar siejamos stipraus, nors
ir dvilypio ryšio, kartais giliai užslėpto, kartais
prasiveržiančio visa jėga ar atveriančio netikėtas
perspektyvas.
197. Ferrante, Elena (1943–). Naujoji pavardė : [romanas] / skaitovė Ilma Paluckė. – V.:
Lietuvos aklųjų biblioteka, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Ciklo „Neapolietiška saga“ 2–oji knyga. – Tir. 26 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2017.
„Naujoji pavardė“ – antras „Neapolietiškos sagos“ ciklo romanas, vedantis skaitytoją per jausmų
ir dramų kupiną dviejų merginų jaunystę. Draugės
nuolat varžosi, atitolsta, vėl suartėja. Prieš skaitytoją atsiveria sodriais potėpiais nutapytas karščiu
ir pietietišku temperamentu alsuojančio Neapolio
paveikslas. Romanas įtraukia skaitytoją ir nebepaleidžia iki paskutinio sakinio. Lila ir Elena – tokios
panašios, ir tokios skirtingos – žengia meilės ir ne128

apykantos keliais, atveria tarpusavio priklausomybę ir troškimą įsitvirtinti, viena nuolankiai prisitaikydama, kita – su atkakliu ryžtu bandydama suimti
likimą į savo rankas.
198. Gamberale, Chiara (1977–). Prašau
keturis šimtus gramų meilės : romanas / skaitovė
Aušrinė Jurgelionytė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Įkvepiantis romanas apie dviejų moterų gyvenimą ir laimės troškimą. Erika ir Tėja mato viena
kitą prekybos centre beveik kasdien. Erika dirba
banke, turi atsidavusį vyrą, du mielus vaikučius,
sunkaus charakterio motiną, susirašinėja su buvusiais klasės draugais feisbuke. Tėja – pagrindinė
kultinio televizijos serialo „Protas ar širdis“ veikėja,
jos praeitis sudėtinga, o visiems žavingas jos vyras – iš tiesų savanaudis.
199. Guareschi, Giovanni (1908–1968). Don
Kamilis : romanas / skaitovas Algimantas Butvilas.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
24 egz. – Įgarsinta iš: K.: Artuma, 2017.
Visame pasaulyje žinomas, mažiausiai dviejų
popiežių itin mylėtas veikėjas – bažnytkaimio kle129

bonas Don Kamilis. Jis – tvirtas kaip jautis, geros
širdies, bet užsispyręs ir karštakošis. Didžiausias
jo priešininkas – ne ką mažiau žinomas viršaitis
komunistas Peponis. Raudonasis iki kaulų smegenų, tačiau lemiamomis akimirkomis paklūstantis
sąžinės balsui.
200. Striano, Salvatore (1972–). Mano audra : romanas / skaitovas Rokas Simanavičius. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Šis romanas pasakoja tikrą autoriaus istoriją:
nuo pragaro Valdemoro kalėjime Ispanijoje iki atgimimo ir šiandienos, tapus vienu gerbiamiausių
italų aktorių. Šis romanas ir apie mus: mūsų baimę
parkristi, o parkritus – nepajėgti atsikelti, apie išdavystę, atleidimą, kerštą, nenumaldomą laisvės
troškimą, apie džiugius ir liūdnus jausmus, kuriuos
patiriame, jeigu gyvename iš tiesų, apie mus užvaldančią dykumą, jeigu tik plaukiame pasroviui
patikėję, kad jau viskas už mus nuspręsta.

2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Savaitgalio
knyga : SK) (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2004.
„Dansu dansu dansu“ – romanas apie nepaprastai paprastą trisdešimtmetį, ištikimuoju subaru nardantį Tokijo gatvėmis, klajojantį Japonijos
pakrantėmis.Romano veikėją, kuris nusprendžia
ieškoti paslaptingai dingusios draugės, pamažu
pasiglemžia keisti įvykiai, sekso ir metafizinio siaubo sūkuriai. Draugystė su trylikamete aiškiarege,
užšifruoti pranašiškų galių turinčio Žmogaus Avies
nurodymai. Vienas po kito į mirties menę Honolulu
iškeliaujantys bičiuliai, bet vidinis balsas herojui
liepia: kad ir kas nutiktų, nepaliauk šokti – dansu
dansu dansu.
Kanadiečių literatūra

Japonų literatūra

202. Morrell, David (1943–) (Morelas, Dei
vidas). Nakties valdovas : romanas / skaitovas
Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma
littera, 2017.

201. Murakami, Haruki (1949–) (Murakamis,
Harukis). Dansu, dansu, dansu : [romanas] / skaitovė Dagnė Pakalniškytė–Alseikienė. – V.: : LAB,

„Nakties valdovas“ – aukščiausio meistriškumo Deivido Morelo istorinis detektyvas su daugybe veikėjų ir persipinančių siužetinių linijų. 1855 m.
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Anglija. Britus sukrečia žinia apie kraupią žmogžudystę: pirmos klasės vagone randamas žiauriai nužudytas vyras. Kaip tik tuo metu gretimoje
kajutėje kartu su savo dukra Emile keliavo Tomas
de Kvinsis. Nusikaltėlis sostinėje įvykdo dar kelias
žmogžudystes. De Kvinsis, Emilė ir detektyvai pamažu atskleidžia kraupų sąmokslą. Paaiškėja, kad
pavojus gresia pačiai Anglijos karalienei Viktorijai…
203. Šileika, Antanas (1953–). Basakojis bingo pranešėjas : atsiminimai / skaitovas Algimantas
Butvilas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos,
2017.
Atsiminimų knyga „Basakojis bingo pranešėjas“ – penktasis autoriaus kūrinys, kuriame sutilpo žaismingi ir atviri, ironiški ir jaudinantys lietuvių
emigrantų sūnaus atsiminimai apie dvi jo tėvynes:
gyvenimą Kanadoje ir nuolatinį grįžimą – mintimis
ar fiziškai – į Lietuvą nuo XX a. septintojo dešimtmečio iki šių dienų.
Katalonų literatūra
204. Nadal, Rafel (1954–) (Nadalis, Rafelis).
Giminės prakeiksmas : [romanas] / skaitovas
Vytautas Širka. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
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MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
Rafelio Nadalio „Giminės prakeiksmas“ – tai
dviejų Pasaulinių karų laikotarpį apimanti, sukrečianti knyga. Tikrus to meto įvykius autorius atskleidžia su didžiule meile ir šiluma pasakodamas
dviejų išgalvotų šeimų istoriją, spalvingai vaizduodamas pietinės Italijos buitį ir nuotaikas. Tai romanas apie norą ir pastangas pasipriešinti likimui,
apie paprastą žmogišką norą mylėti.
Klasikinė graikų literatūra
205. Ezopas (apie 620 m.pr.m.e.–apie 560
m.pr.m.e.). Pasakėčios / skaitovas Audrius Meška.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 1965.
Kolumbiečių literatūra
206. García Márquez, Gabriel (1928–2014)
(Garsija Markesas, Gabrielis). Kelionė po Rytų
Europą : [romanas] / skaitovas Vytautas Širka. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
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„Kelionė po Rytų Europą“ – G. Garcia Marquez
įspūdžių knyga apie išvyką į socialistinio bloko
šalis XX a. šeštojo dešimtmečio pabaigoje. Nors
pasakojimas paremtas tikrais faktais ir įspūdžiais,
skaitome jį kaip romaną. Autorius keliauja po Rytų
Vokietiją, Čekoslovakiją, Lenkiją, Vengriją, pasiekia Maskvą ir su nepranokstamu proto blaivumu
pasakoja apie kasdienius įvykius ir nykią realybę,
kuri jam atrodo neįtikėtina ir fantastiška. Rašytojas
ne tik iškelia aikštėn politinę aplinką, bet ir liudytojo
akimis žvelgia į tą protu nesuvokiamą pasaulį, kurį
kartais įmanoma aprašyti tik griebiantis juodojo
humoro.
Latvių literatūra
207. Ābele, Inga (1972–) (Abelė, Inga).
Žilvičių smūtkelis : romanas / skaitovė Šarūnė
Andriuškevičiūtė. – V.: LAB, 2018. – 2 garso diskai
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: Klaipėda:
Eglės leidykla, 2016.
Latvių rašytojos Ingos Abelės istorinis romanas „Žilvičių smūtkelis“ pasakoja apie XIX amžiaus
bei XX amžiaus pradžios katalikiško Latgalos krašto istoriją bei jo prijungimą prie Latvijos. Pagrindinis
romano herojus – Francis Sebaldas – Katalikų
Bažnyčios, kultūros bei politinis Latgalos krašto
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veikėjas, jo paveikslas sukurtas, remiantis konkretaus asmens – Francio Trasuno gyvenimo faktais.
Romano veiksmas apima beveik šimto metu laikotarpį ir pristato mūsų artimiausių kaimynų gyvenimo istorinę raidą.
Lenkų literatūra
208. Gombrowicz, Witold (1904–1969)
(Gombrovičius, Vitoldas). Lenkiški prisiminimai
: [laisvu stiliumi parašyti atsiminimai] / skaitovas
Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Odilė, 2017.
Vitoldas Gombrovičius (1904–1969) – lietuvių kilmės lenkų rašytojas. Jo „Lenkiški prisiminimai“ – vienas įspūdingiausių XX amžiaus Vidurio
Europos intelektualinių tekstų, iki šiol beveik nepažintas Lietuvos skaitytojų. „Prisiminimai“ gimė
radijo stoties „Laisvoji Europa“ užsakymu ir buvo
skirti skaityti per radiją. Todėl apie esminius dalykus čia kalbama laisvu, šnekamuoju, kartais netgi
liežuvautojo stiliumi. Meno ir literatūros pasaulis,
politika, moterys, aristokratija ir inteligentija, jauno
žmogaus branda – tai temos, kurios aptariamos
šmaikštaus, atviro ir kandaus kritiko žvilgsniu.
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209. Mickiewicz, Adam (1798–1855) (Micke
vičius, Adomas). Gražina : [poema] / [parengė
Agnė Iešmantaitė] ; skaitovas Virgilijus Kubilius.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Mokinio skaitiniai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Žaltvykslė, 2006.
Lietuvių literatūra
210. Adomaitytė, Gintarė (1957–). Laum
žirgių namai / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 10
egz. – Įgarsinta iš: V.: Agora, 2001.
Keturiolikmetė Miglė yra Gintarės Adomaitytės
(g. 1957) apysakos protagonistė. Jos vardu ir pasakojama apie trijų seserų (viena iš jų – Miglės
mama) gana liūdnus likimus ir, žinoma, apie save.
Tam tikru mastu šią apysaką galima vadinti feministine. Kai mama visam laikui uždaroma į ligoninę,
Miglė su savo pusbroliu Linu atsikelia gyventi prie
ežero, pas tetą, buvusią provincijos mokytoją…
211. Amber, Erika. Prisimink, kai išauš rytojus : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
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Ivana tiki, kad gyvenime nieko nevyksta šiaip
sau. Visada yra priežastis. Ivana realistė, nesitikinti iš likimo daugiau, nei yra to verta. Bet likimas
iškrečia jai pokštą – ji praranda atmintį… Netikėtas
susitikimas su garsiuoju Niujorko verslininku apverčia jaunos merginos gyvenimą aukštyn kojomis.
Ivana jaučiasi lyg gimusi iš naujo. Bet… viskas turi
savo kainą. Atmintis grįžta. Skausminga merginos
praeitis skinasi kelią į paviršių ir kėsinasi sunaikinti
įsiplieskusius jausmus.
212. Binkis, Kazys (1893–1942). Atžaly
nas : penkių paveikslų pjesė / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: K. Binkis. Dramos.
– K.: Spindulys, 2000.
K. Binkio „Atžalynas” – tai drama apie moksleivių gyvenimą. Pagrindinis konfliktas – tai doro,
neturtingo jaunuolio susidūrimas su jam svetima
miesčioniška aplinka. Kūrinys turėjo ir tebeturi didžiulį pasisekimą, nes dramaturgas atskleidė tikrąsias ir tariamąsias vertybes. Jau pavadinimas
„atžalynas” reiškia autoriaus šviesų požiūrį į jaunuomenę. Rašytojas tiki, kad jaunoji karta bus tokia, kokie jos pagrindiniai herojai Petras ir Jasius.
Šiais paveikslais autorius ir atskleidžia tikrąsias
vertybes: pagarbą darbui ir paprastam darbo žmo137

gui, mokslo vertę, tikrosios garbės ir draugystės
supratimą, sugebėjimą pasiaukoti.
213. Bleizgys, Gintaras (1975–). Karmelio
kalno papėdėje : [romanas] / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 16 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017.
Poetas ir eseistas Gintaras Bleizgys pateikia
skaitytojams netikėtą kūrinį – atvirą, dienoraščio
formos pasakojimą, savotišką autobiografinį romaną „Karmelio kalno papėdėje“. Pretekstas pavadinimui, gal ir pačiam kūriniui atsirasti buvo šv.
Kryžiaus Jono veikalas „Kopimas į Karmelio kalną“.
Stovint Karmelio kalno papėdėje, šviesa nušviečia ir žmogaus dvasios aukštumas, ir tamsybes.
Pasakotoją matome namų aplinkoje, kelionėse,
bendraujantį su šeima, bičiuliais, pakeleiviais.
Graži žiedinė kompozicija: kūrinys prasideda pasakojimu apie budėjimą baptistų maldos namuose,
ir baigiasi pasakotojo pasiryžimu tarnauti diakonu.
214. Budinaitė, Monika (1986–). Selfų slėnis : romanas / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
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Ridas – žurnalų žmogus, jo gyvenimas – kaip
iš atviruko. Simona ir Robertas jau šešiolika metų
laimingai susituokę. Luko mama atsidavusi motinystei, o Beatričė – svajoja tapti žvaigžde. Bet atvirukai turi antrąją pusę, laimei būdingi potvyniai
ir atoslūgiai, atsidavimas gali kankinti, o šlovė taip
lengvai nepasiekiama. Virtualų ir tikrą veikėjų gyvenimą jungia nematomas siūlas, kurį vienur vos
timptelėjus, kitur prasideda griūtis. Tai knyga apie
Slėnį, egzistuojantį visai šalia mūsų – kompiuteriuose, mobiliuosiuose telefonuose, socialinių tinklų profiliuose, žurnalų viršeliuose, o dar dažniau
– tiesiog kasdienybėje.
215. Burinskaitė, Erika. Dukra : [roma
nas] / skaitovė Šarūnė Andriuškevičiūtė. – V.:
LAB, 2017(2018). – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 12 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera,
2017.
Pakeisti save – didžiausias darbas. Sugerti
visus savo negatyvius būdo bruožus ir paversti teigiamais – iššūkis, kuris mane skatino atrasti
savo pačios aukso viduriuką. Mano istorija viena
iš daugybės. Liūdna, baugi, sukrečianti, bet su laiminga pabaiga. Tai pasakojimas apie smurtautojo
dukters gyvenimą ir siekį jį pakeisti. Kaip smurtą
paversti angelu? Kaip susitaikyti su praeitimi ir at139

leisti? Kaip iš naujo pamilti save, pasitikėti ir patikėti, kad viską pakeisti įmanoma? Atsiverti, išjausti, perduoti ir įkvėpti pokyčiams, nors atrodo, kad
daugiau neištversi.
216. Čekuolis, Algimantas (1931–). Teisuolių
vakarienė : keturios naujos apysakos apie realius
įvykius ir „Legionierius“ / skaitovas Vytautas Širka.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
Turinys: Zygfrid, moteriškas vardas ; Šama
nas ; Vaiduoklių karas ; Teisuolių vakarienė ;
Legionierius
Šia knyga Algimantas Čekuolis grįžta į grožinę
literatūrą. Jau buvo joje praėjusio amžiaus šeštajame ir septintajame dešimtmečiuose. Skyrėsi nuo
kitų to laiko rašytojų neįprasta tematika ir struktūra, stiliumi tarsi pro sukąstus dantis… Šiandien,
kai šią knygą paėmėte į savo rankas, prasideda
naujas šio autoriaus gyvenimo etapas…
217. Čepauskaitė, Daiva (1967–). Aš tave užmiršau : pjesės / skaitovas Albertas Aužbikavičius.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.
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Daiva Čepauskaitė – poetė, dramaturgė, aktorė. Šiame rinkinyje „Aš tave užmiršau“ skelbiamos trys autorės pjesės: „Pupos“, „Musė“ ir „Aš
tave užmiršau“. 2007 m. už pjesę „Pupos“ D.
Čepauskaitė apdovanota Auksiniu scenos kryžiumi kaip geriausia nacionalinės dramaturgijos autorė. 2011 m. už pjesę „Aš tave užmiršau“ Sugiharos
fondo paskelbta Tolerancijos žmogumi.
218. Daukantaitė, Sabina. Vandeninės moterys : terapinis romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2017.
Vieniems tai pasirodys knyga apie pažįstamus žmones ir viename vingyje susipynusius jų likimus. Kiti sakys, kad tai knyga apie kūrybiškumą,
savęs paieškas, kompromisą tarp motinystės ir
saviraiškos. Treti nutars, kad tai knyga apie meilę,
jausmų gylį ir trapią laimės akimirką. Žinoma, apie
vandenį… Tačiau man tai knyga apie gyvenimą. O
tokios negalėčiau parašyti, jei pati nebūčiau iki kaklo įsibridusi į kunkuliuojančias gyvenimo sroves.
Sabina Daukantaitė
219. Degėsys, Liutauras (1953–). Apatiniai
gyvenimo drabužiai : esė / skaitovas Vytautas
Širka. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt.
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– Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2018.
Šios knygos pagrindas – kasdieninio gyvenimo metafizika. Dvasinis priekabiavimas ir moralinė elgetystė, kasdienybės klampumas ir švenčių
neviltys, vienatvės džiaugsmas ir juokavimo drąsa, kelionių vynas ir nesąmonių degtinė – tai parabolės, kuriose išsiskleidžia kiekvieno mūsų vakarykštės atmintys, šiandienos įsitikinimai ir rytojaus
viltys. Ši knyga tikrai nepabos, bus linksma, bet
kartais – linksma pro ašaras. Kasdienybės metafizika visados tokia: juokinga, kol nepriartėja, graudi, kai paliečia, ir pikta, kai užgriūva mus iš pasalų.
220. Deviatnikovienė, Erminija (1950–).
Šiaurės moterys : eilėraščiai / skaitovė autorė. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz. – Tiražuota iš autorės dovanoto įrašo.
221. XIX a. I pusės lietuvių poezija / [parengė Agnė Iešmantaitė] ; skaitovas Virgilijus Kubilius.
– V. : LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Mokinio skaitiniai). – Tir. 14 egz. – Pilna antr.:
Devynioliktojo amžiaus pirmosios pusės lietuvių
poezija. – Įgarsinta iš: V.: Žaltvykslė, 2005.
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222. XIX a. II pusės lietuvių poezija / [parengė Agnė Iešmantaitė] ; skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Mokinio skaitiniai). – Tir. 14 egz. – Pilna
antr.: Devynioliktojo amžiaus antrosios pusės lietuvių poezija. – Įgarsinta iš: V.: Žaltvykslė, 2005.
223. Donskis, Leonidas (1962–2016). Vis
kas, ką jūs visada norėjote žinoti apie politiką (bet
bijojote paklausti) : [humoristinis politikos žodynas]
/ skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Versus
aureus, 2015.
„Viskas, ką jūs visada norėjote žinoti apie politiką (bet bijojote paklausti)“ – humoristinis politikos žodynas, kilęs iš politikos paradoksų, įtampų,
komiško žodžių ir veiksmų neatitikimo, o sykiu iš
liūdesio dėl to, kad politika yra tokia, kokia ir žmonija – kupina neišsipildančių vilčių, nerealistiškų ir
tuščių pažadų, melagingų deklaracijų, tuštybės,
melo ir saviapgaulės. Kartu politika primena mūsų
komizmą ir silpnumą. Kad ir kaip būtų, kol gyva
juoko ir savo silpnybių išjuokimo galia, išlieka galimybė kažką daryti ar bent suvokti kitaip.
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224. XX a. I pusės lietuvių poezija / [parengė Agnė Iešmantaitė] ; skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Mokinio skaitiniai). – Tir. 14 egz. – Pilna
antr.: Dvidešimtojo amžiaus pirmosios pusės lietuvių poezija. – Įgarsinta iš: V.: Žaltvykslė, 2005.
225. XX a. II pusės lietuvių poezija / [parengė Agnė Iešmantaitė]. – V.: LAB, 2018. – 3 d.
– (Mokinio skaitiniai). – Pilna antr.: Dvidešimtojo
amžiaus antros pusės lietuvių poezija
D. 1 / skaitovas Virgilijus Kubilius. – 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Žaltvykslė, 2006.
D. 2 / skaitovas Virgilijus Kubilius. – 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Žaltvykslė, 2006.
D. 3 / skaitovas Virgilijus Kubilius. – 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
Vilnius: Žaltvykslė, 2006.

tys, bohemiško „anų laikų“ menininkų gyvenimo užkulisiai ir fotografų profesinės virtuvės atspindžiai.
Gyvas ir dinamiškas romano pasakojimas suartina
Vilnių ir Kretą, susieja senas šeimos nuotraukas
su dabarties vaizdais, slaugymo ligoninėje valandas su gimstančiais jausmais naujam mylimajam
ir priverčia susimąstyti apie galingą meilės jėgą.
Pradėjus knygą skaityti laukia bemiegė naktis.
227. Flick, Rokas (1936–). Atrastoji žemė :
autobiografinė apybraiža / skaitovas Rimantas
Pranckūnas. – V.: LAB, 2018. – 2 garso diskai
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: Klaipėda:
Eglės leidykla, 2008.

226. Ever, Lina (1970–). Neišryškinta juostelė : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2018.

Sodrus vaizdas, drąsios mintys verčia skaitytoją kartu su autoriumi išgyventi sudėtingus
Europos laikus. O knygoje jie prasideda nuo XVIII
amžiaus: autorius save laiko vienu iš paskutiniųjų vokiečių palikuonių, Martyno Liuterio šalininkų,
1732–1734 metais prievarta dėl religinių įsitikinimų
ištremtų iš Austrijos Zalcburgo žemės ir atradusių Mažojoje (Prūsų) Lietuvoje, vėliau ir didžiojoje
Lietuvoje savo antrąją Tėvynę. Autorius apmąsto
istorinių epochų raidą, susijusią su jo gimine.

„Neišryškinta juostelė“ – tai romanas tiems,
kam patinka įtraukiantis siužetas, šeimos paslap-

228. Gerulaitytė, Eglė. Bastūnės liudijimai : aplink pasaulį motociklu / skaitovė Regina
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Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba,
2017.
Eglės Gerulaitytės žurnalistės, keliautojos,
motociklininkės knyga „Bastūnės liudijimai“ – gyvas pasakojimas apie nutrūktgalvišką kelionę motociklu po Pietų Ameriką. Peru, Bolivija, Argentina,
Čilė, Ekvadoras, Kolumbija – ypatingos vietos ir
patirtys, ribinės situacijos ir valia jas įveikti, tų kraštų žmonės ir asmeniškas žvilgsnis į jų gyvenimą,
o kartu – vienatvėje kylantys filosofiniai klausimai,
lydintys į asmenybės brandą.
229. Grušaitė, Gabija (1987–). Stasys Šalto
ka : vieneri metai : romanas / skaitovas Rokas
Simanavičius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lapas,
2017.
Stasys Šaltoka 29–ojo gimtadienio rytą pabunda savo lovoje Niujorke su nepažįstama moterimi ir supranta, kad jo dienos gerai atrodo tik per
Instagram filtrus. Stasys nusprendžia keisti kryptį
ir išvyksta į Pietryčių Aziją, čia susiranda draugų,
kartu daro filmus apie tai, kaip mato trečiąjį pasaulį, viskas skęsta viskio ir sarkazmo upėse, o
viduje – tyla.
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230. Gudonytė, Eglė (1970–). Atversta ir apversta : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2017.
Knyga yra apie tai, ko jaučiamės esą verti gauti
iš likimo ir ko negaunam. Romane „Atversta ir apversta“ Eglė Gudonytė vaizduoja jaunų šiuolaikinių
moterų problemas. Autorė apžvelgia pagrindines
moters gyvenimo stoteles, pasitelkusi dvi pagrindines veikėjas. Abi jos vienodai svarbios, viena ieško „svajonių vaiko“, kita – savo „antrosios puselės“.
Rūtai vietoj dukrelės, turėjusios būti vaiku–žaisliuku, likimas dovanoja vaiką su negalia ir atima vyrą,
o Azalijai neduota nei to, nei ano. Užuovėją nuo
vienatvės moterys randa savitame požiūryje į gyvenimą, kūryboje, tradicinėse vertybėse.
231. Ilgevičienė, Audronė (1957–). Menas
mylėti : ezoterinė pasaka suaugusiems / skaitovė
Monika Kukšaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). Tir. 14 egz.
– Įgarsinta iš: V.: ALOCHA, 2002.
Pasakojimas apie sunkų budimui pasiruošusios sielos Kelią į Meilę, surandant joje Save,
savo Paskirtį ir Dievą. Joje – Meilės kvėpavimas,
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Meilės upė, prasidedanti kažkur kalnuose, sunkiai
besibraunanti pro viską, kas trukdo jai laisvai tekėti. Ji krenta lyg krioklys, teka pro akmenis, vėliau
prasiveržia pro užtvaras, kol galiausiai tampa galingu ir dideliu srautu, gaivinančiu ir girdančiu. Ši
knyga – tai įrodymas skeptikams, kad žmogus gali
pasikeisti, o pasikeitęs – keisti ir kitų gyvenimus.
Vienas pasikeitęs žmogus gali daug, tačiau du tokie kartu gali kurti stebuklus, iš esmės keičiančius
net valstybių gyvenimus.
232. Janavičius, Vytautas Steponas (1924–
1995). Pakeliui į Atėnus : novelių apysaka / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Vyturys, 1992.
Apysakoje „Pakeliui į Atėnus” autorius mus
nukelia į legendinę, mitinę Graikiją.
233. Juozaitis, Arvydas (1956–). Klaipėda
– Mėmelio paslaptis : miesto epas / skaitovas
Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2018. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2016.

jam buvo lemta tapti XIX amžiaus pradžioje. Kodėl
Klaipėda buvo ir tebėra mums paslaptis? Todėl,
kad miestas gimė ir šimtmečius gyvavo ir augo ne
kaip mūsų, o vokiečių kultūros fenomenas. Ir XX
amžiuje du kartus atitekęs Lietuvai (1923 ir 1945
metais) miestas tik sąlygiškai tapdavo pavaldus
Lietuvos administracijai. Miesto sulietuvinimas,
ryžtingai pradėtas aštuntame dešimtmetyje, net
dabar nesuvokiamas kaip milžiniškos, epochinės
reikšmės įvykis. Niekuomet – per visą beveik 800
metų istoriją – Mėmelis/Klaipėda nebuvo toks lietuviškas miestas, koks yra dabar.
234. Kaip atsirado Žemė : lietuvių etiologinės sakmės / [sudarė ir parengė Norbertas Vėlius]
; skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 10 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Vaga, 1986.
Etiologinėse sakmėse atsiskleidžia lietuvių
liaudies filosofinės pažiūros, jų stichinis materializmas. Aiškindami, kaip atsirado Žemė, Saulė,
Mėnulis, iš kur kilusios žmonių, gyvulių, paukščių
ypatybės, sakmių kūrėjai parodo įžvalgą, fantaziją
ir humoro jausmą.

Klaipėda iki šiol nėra įžengusi į lietuvių istorinę savimonę kaip karališkasis miestas, nors tokiu
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235. Kanišauskas, Saulius (1945–). Atsi
busk, Kalistratai : romanas / skaitovas Algimantas
Butvilas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 18 egz. – Įgarsinta iš: V.: Žuvėdra, 2017.
Romane „Atsibusk, Kalistratai“ pasakojama
pokario laikais prasidedanti kupina baimių ir netikrumo šeimos istorija. Egzistencinis nerimas ir dar
net nesuvoktos gyvenimo prasmės paieškos perpintos su jais įprasminančiomis legendomis, gyva
kaimo šneka, lakia vaiko fantazija… Paaiškėja, kad
patyčias sovietinėje armijoje kentusio kareiviuko
užgauli pravardė Kalistratas iš tiesų yra šventojo
vardas, kovotojo vardas, bet niekas to ilgai nežinojo. Ir nors Albinas tik pradeda atsibusti iš jį įtraukusio sovietmečio košmaro, o Juozuko neįtikėtinos
galios dar nežinia ar pilnai atsiskleis, bet vos ne
kiekviename romano puslapyje regima gimstanti
nuojauta, kad Nemuno šalyje auga ir bręsta visiškai nauji žmonės.
236. Kavaliauskienė, Vilma. Aš tau sakau :
romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 16 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2017.
Saulė – Lietuvoje, Vilniuje, Ada – JAV, Čika
goje. Geriausios draugės, kurių gyvenimas, regi150

si, jau niekuo nebegali nustebinti. Dvi visko mačiusios, vaikus užauginusios, vyrus palikusios ir
pačios buvusios paliktos – tokios kaip daugelis
mūsų. Lietuvoje jos drauge perėjo ugnį ir vandenį.
Bet gyvenimas keičiasi, ir geriausia draugė dabar
šypsosi Skype iš už Atlanto. Kas geriau supras ir
palaikys, jei ne toji, kuriai gali papasakoti viską, nesvarbu, kad jos nėra šalia? Draugystė – didžiulė
jėga, padedanti įveikti silpnumo akimirkas…
237. Kazragytė, Doloresa (1942–). Švytintis
rūkas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Tyto alba, 2017.
Į devintąją žinomos aktorės Doloresos Kazra
gytės autobiografinės eseistikos knygą sudėti tekstai, rašyti 2014–2017 metais. Šį laikotarpį
ženklino žiūrovų ilgai lauktas grįžimas į sceną –
Nacionaliniame dramos teatre ji sukūrė Hedvigos
vaidmenį lenkų režisieriaus Krystiano Lupos spektaklyje pagal Thomo Bernhardo pjesę „Didvyrių
aikštė“. Tad knygoje daug vietos skirta repeticijoms, anot aktorės, „juokingiems, kurioziškiems
ir rimtiems išbandymams“, taip pat gastrolėms
Lenkijoje, Kinijoje, Prancūzijoje. „Švytintis rūkas“ –
kaip visada atviras aktorės dienoraštis: „Pasaulis,
Lietuva, mes – visa tai bandau apmąstyti“.
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238. Kutraitė, Dalia (1952–). Nokstančių bananų kvapas : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
18 egz. – Įgarsinta iš to paties pavad. knygos, išleistos: V.: Alma littera, 2017.
Ir tada žmonės svajojo, mylėjo, juokavo ir
valgė… baltąją mišrainę. Tada visi turėjo darbą!
Tiesa, labai rimtai niekam dirbti neteko, bet visi
partijos iškelti penkmečio planai buvo sėkmingai
vykdomi. Parduotuvės buvo tuščios, bet visi visko turėjo. Viskas buvo vagiama, bet visiems visko
užteko. Atkaklumo, apsukrumo ir humoro jausmo
nestokojančiai knygos herojei Elvyrai toks gyvenimas – smagus nuotykis ir rimtas pasirengimas
ateičiai, netrukus atsivėrusiai laisvajai rinkai ir dar
laisvesnei konkurencijai…
239. Mačiukevičius, Jonas (1939–). Kaž
kas : mistinis detektyvas / skaitovė Monika Bara
nauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Jono Joružio klubas :
linksmybės, nuotykiai, kriminalai). – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Joružis, 1998.
240. Mačiukevičius, Jonas (1939–). Kelionė
į Panevėžiuką ir atgal : [bohemiškos istorijos] /
skaitovė Monika Baranauskaitė–Grajauskienė. –
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V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Jono
Joružio klubas : linksmybės, nuotykiai, kriminalai).
– Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Joružis, 1998.
241. Martynenko, Marius Povilas Elijas
(1993–). Be penkių pasaulio pradžia : tekstai malonumui sužadinti / skaitovas Audrius Meška. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2018.
Knyga „Be penkių pasaulio pradžia“ – autentiški ir sukrečiantys, asmeniški autoriaus išgyvenimai, sugulę į istorijas ir apmąstymus, kurie kuria
neįprastas patirtis ir atveria tragikomišką pasaulio
vaizdą. Jo kūryboje didžioji dalis patirčių – gyvenimiškos ir gyvai išgyvenamos skaitytojo akivaizdoje. Autorius metus praleido su vienuoliais, melsdamasis, atlikdamas kasdienius darbus, tačiau ir
tuomet negalėjo gyventi be rašymo – rašydavo
laiškus.
242. Martinkus, Vytautas (1943–). Tavo
bažnyčios rūsys : sakmė apie retus giminės akmenis su epitafijomis jos personažams : romanas /
skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
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Tai istorija apie Kolchidės karalienei Pitodoridei
jos vyro dovanotą žiedą. Sekama jo pėdsakais
Reformacijos laikų Lietuvoje. Vaistininko padėjėjo, alchemiko iš Kėdainių, užmojis pagaminti žiedo brangakmenio kopiją vieniems jo amžininkams
– būdas siekti politinių LDK tikslų, kitiems – padidinti mistines paprasto akmens galias. XX amžiaus vidury abu žiedai, tikras ir netikras, atitenka
seserims, ištekėjusioms už dviejų Karo mokyklos
absolventų. Jų šeimas išskiria Lietuvos okupacija,
karas, partizanų kovos ir politinė emigracija.
243. Mažylis, Liudas (1954–). 99 metai po
įvykio : veiksmo dokumentika / skaitovas Audrius
Meška. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Pilna antr.: Devyniasdešimt devyneri metai
po įvykio. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: K.: Šviesa,
2018.
Knygoje „99 metai po įvykio“ istoriniai faktai persipina su išmone. Tikras istorinis faktas –
Vasario 16–osios Akto suradimas Berlyne – aiškinamas fantastinėmis prielaidomis. Kai kada
pasitelkiama mistika. Pagrindinis veiksmas knygoje vyksta 99 metai po įvykio, taip pat ir kitose epochose. Ši knyga yra grožinės literatūros kūrinys.
Vardai, personažai, vietos ir nutikimai, išskyrus
viešai žinomus, yra arba autoriaus vaizduotės kū154

riniai, arba naudojami kaip meninė priemonė. Bet
koks panašumas į tikrus įvykius, vietoves ar asmenis yra visiškai atsitiktinis.
244. Papievis, Valdas (1962–). Žiebtuvėliai
anarchistai : apsakymai / skaitovė Laura Ivoškienė.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tir. 18 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Odilė, 2017.
Turinys: Jūra, arba savižudybės preven
cija ; Mes pasukome laikrodžius, ir atėjo pavasaris ; Džiaugsmas, kad tave prisiminė…
„Žiebtuvėliai anarchistai“ – Valdo Papievio
apsakymų knyga, kalbanti apie sudėtingus žmonių
santykius, vienatvę ir laiką.
245. Parulskis, Sigitas (1965–). Amžinybė
manęs nejaudina : [eseistika] / skaitovas Rokas
Simanavičius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma litte
ra, 2018.
„Amžinybė manęs nejaudina“ – žvilgsnis į
stingstantį dabarties laiką ir bandymas fiksuoti tik
rovę, peržengiant žanro rėmus. Knygą sudaro trys
dalys. Visuose rinktinės tekstuose atsispindi pla155

tus kultūrinis žvilgsnis, atkartojantis ankstesnės
Parulskio kūrybos motyvus.

bilietas ; Bėgimas į nežinią ; Viltis per internetą ; O
pas mus taip

246. Petryla, Karolis. Mirtis mus suvienys :
romanas / skaitovas Mantautas Bružas. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 18 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Didakta, 2017.

Šią knygą „Bėgimas į nežinią“ sudaro devyni
apsakymai iš spalvingojo Malio. Jie mums atveria
Afriką – kokią ją regi ilgai čia gyvenusi lietuvė: nenudailintą ir dažnai neįtikėtiną. Gerai pažindama
vietinių žmonių papročius knygos autorė išlaiko ir
svetimšalės atstumą. Baltųjų moterų, nutekėjusių
į Malį skirtingu metu iš skirtingų šalių, likimai ne
mažiau įdomūs nei pačių maliečių istorijos.

Pirmuoju asmeniu pasakojantis savo gyvenimą vyras gan detaliai žvelgia į dviejų jaunuolių sudėtingus ir painius meilės santykius, nevengia atvirų
jų sekso scenų, kita vertus, ir tyrų jausmų, kančios
ir negęstančios vilties apraiškų. Pagrindinis personažas patiria didžiulį nuosmukį, murkdosi gyvenimo dugne, bet vis dėlto išsikapsto, nes jį į šviesą
gena meilė moteriai, be kurios gyvenimas neturi
prasmės. Jis tikslą pasiekia, bet kokia skaudžia ir
asmenybę žlugdančia kaina! Atėjo laikas už viską,
ką padarei ar ketinai, bet nesugebėjai, mokėti.
247. Prėskienytė–Diawara, Viktorija. Bėgi
mas į nežinią : afrikietiški apsakymai / skaitovas
Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
Turinys: Gyvenimo randai ; Aklavietė ; Bume
rangas ; Bobiški reikalai ; Šeimos garbė ; Velnio
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248. Radvilavičiūtė, Giedra (1960–). Tekstų
persekiojimas : esė apie rašytojus ir žmones /
skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB, 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Apostrofa, 2018.
„Tekstų persekiojimas. Esė apie rašytojus ir
žmones“ – trečioji rašytojos knyga. Šioje knygoje
Radvilavičiūtė ir vėl išryškėja kaip mums pažįstama puiki stilistė, kuri moka žaisti įvairiais žanrais,
kuriai svarbus estetinis teksto pajautimas, kuri
moka suderinti buities aprašymus su intelektiniais
viražais, kuri įaudžia savo pajautimus į humorą,
saviironiją.
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249. Rimkaitė, Virginija. 21 a : apysaka /
skaitovė Rūta Rainienė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Pirmoji knyga : PK). – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2017.
Į XXI amžių žmogus įžengė palaidojęs ir
Sūnų, ir Tėvą, taip panaikindamas visas su metafizinio centro idėja susijusias hierarchijas. Pasidarę
absoliučiai laisvi, deja, netikėtai tapome nūdienos
dekonstrukcijų, destrukcijų, decentracijų, desakralizacijų ir kitų akcijų įkaitai. Stovime ant slenksčio,
mieli draugai. Tešviečia ir mūsų šviesa.
250. Ruseckaitė, Aldona (1950–). Dūžtančios
formos : romanas apie Vytautą Mačernį : biografinis romanas / skaitovas Vytautas Širka. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017.
Karo metais Mačernį lydėjo sudėtingų išgyvenimų gama. 1943 m. uždarius Vilniaus universitetą, Vytautas grįžo į gimtąją Šarnelę. Vytautas
ir Bronė jau buvo gavę Vilniaus miesto burmistro
leidimą tuoktis (1943 08 12), tačiau vestuvės neįvyko. Sudėtingus sužadėtinių jausmus temdė karo
metai, draugų planai emigruoti, kai 1944 m. Rusija
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okupavo Lietuvą. Nors sviedinio skeveldra nutraukė Mačernio gyvenimą, jo poezija įveikė laiko
išbandymus.
251. Sagė, Rasa (1977–). Laimingi žmonės
keliauja dviračiais : [romanas] / skaitovė Renata
Bernotienė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Goda, 33 metų vienturtė, krizės metu paprašoma išeiti iš darbo. Seno troškimo pagyventi užsienyje vejama, Goda susikrauna lagaminus ir išvažiuoja. Ji nusprendžia dvejus metus pagyventi
Olandijoje. Per juos ji bandys susipažinti su žmonėmis, išmoks naują kalbą, supras jų kultūrą ir…
gal net susiras draugą? Nuotykiai prasideda…
252. Spurga, Saulius (1961–). Iliuzijos – irgi
gėlės : romanas / skaitovas Algimantas Butvilas. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2018.
Ar meilė moteriai gali išgelbėti valstybę?
Karalius Stanislovas Augustas nori tuo tikėti, nes
jo mylima moteris – imperatorė Jekaterina. Karalių
slegia virš valstybės pakibusi grėsmė, bet kartu jis
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susirūpinęs dėl savo ausų formos. Jam ramybės
neduoda klausimas, koks išliks jo, karaliaus, įvaizdis istorijoje…

Vytautas Širka. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.

253. Statinis, Gerimantas (1960–). Ponas
Zy : istorinis romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
18 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017.

Barbora Radvilaitė – viena mįslingiausių
mūsų istorijos asmenybių. Jos gyvenimas – tai paslaptis, liksianti glūdėti nesugrąžinamoje praeityje.
Barboros paslaptį galėjo įspėti tik ta, kuri buvo šalia
jos. Vis dėlto – kas gi tu esi, Magdalena? Ragana
ar žiniuonė? Karalienės patikėtinė ar išdavikė?
Dvasios sesuo ar priešė? Sunku, o podraug smalsu ir baisu brautis su tavimi per sustingusią laiko
tamsą ir patikėti, kad nieko nėra svarbiau už meilę
ir mirtį, nes viena jų plačiai atveria amžinybės vartus, o kita juos aklinai uždaro. Šioje paslaptingoje
istorijoje susipina ištikimybė ir išdavystė, klasta ir
meilė, garbė ir nuopuolis, nuodai ir špagos. Visa
tai, kas spindi iš amžių gelmės raudonu kraujo
karbunkulu.

Dienos Sluškų rūmuose įrengtame kalėjime
bėgo ne taip greitai, kaip Zygmuntui Šafranskiui
norėjosi, todėl jis jau buvo spėjęs prirašyti tris pilnus sąsiuvinius. Galiausiai ant jų liko trumpas užrašas „Ponas Zy“. Nors jam ir nebuvo lemta gimti
karvedžiu ar maršalu, bet juk tapo majoru, Vilniaus
įtvirtintos stovyklos kvartirmeisteriu, Ulonų 4–ojo
pulko intendantu. Per jį sukosi dideli iždo pinigai
ir visiems visko užteko, kol tas nelemtas jo sprendimas nevesti Marijolės pakreipė visą reikalą kita
linkme. Turbūt iš gero gyvenimo jis ėmė trokšti
laisvės ir pramogų. Tas įsipareigojimo sulaužymas
merginą sužlugdė. Šios nuodėmės tik ir trūko, kad
užgriūtų bausmė.
254. Šerelytė, Renata (1970–). Raganos širdis : paslaptingoji Barboros Radvilaitės ir jos patikėtinės Magdalenos istorija : [romanas] / skaitovas
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255. Šklėrius, Povilas (1987–). Mano tėvas,
mano sūnus : romanas / skaitovas Algimantas
Butvilas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 18 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2017.
Keturiolika metų – tiek laiko savo tėvo nematė Tomas. Netikėtas susitikimas su tėvu pažadina prisiminimus, pažymėtus fizinio, psichologinio
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smurto, negebėjimo išgirsti ir suprasti. Prieš akis
vėl iškyla dramatiški šeimos santykiai. Tomas prisimena ir sau duotą pažadą – niekada nekartoti
tėvo klaidų. Tačiau kelioms dienoms išvykusį į pajūrį vaikiną prisiveja prieš kelerius metus čia išgyventa meilės istorija. Ir dabar Tomas jau nebėra
toks tikras, ar jis, visada troškęs būti kitoks nei tėvas, netapo dar didesniu niekšu už jį?
256. Tiškevič, Beata (1989–). Vyvenimas
/ skaitovė Loreta Šileikienė. – V.: LAB, 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: BALTO, 2017.
„Ši knyga ne tik apie mane. Ji – ir apie tave,
jeigu tau bent kartą teko skirtis su mylimu žmogumi
ir tuomet tu pagalvojai, kad čia gyvenimas ir baigsis. Ji – apie tave, jeigu kartais užplūsta mintys,
kad tave, mažą vaiką, per menkai mylėjo. Jeigu
tau yra tekę glostyti jau atšalusią artimo žmogaus
ranką. Jeigu gyvenimas buvo tave užsupęs taip,
kad norėjai išlipti. Jeigu jau pastebėjai, kad dažnai
viskas vyksta visai ne pagal planą, tačiau stengiesi
tai priimti. Tikiuosi, kad mano atvirumas nušvies
kelią ir tau.” Beata Tiškevič
257. Treinys, Romas (1957–2018). Dziedas
: romanas / skaitovas Audrius Meška. – V.: LAB,
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2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2018.
„Dziedas“ – vienintelis teatro šviesų dailininko Romo Treinio romanas, pasakojantis apie škotų
šeimos istoriją Lietuvoje ir tragiškus Lietuvos istorijos tarpsnius. XVII a. į Kėdainius atsikrausto netikėti svečiai iš tolimosios ir ūkanotosios Škotijos.
Ramsay klano pirmtakas Edgaras Ramsay –
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės etmono Jono
Karolio Chodkevičiaus bičiulis. Jo palikuonis Tomas
Ramsay XIX a. prisijungia prie Napoleono kariuomenės, nors žino, kad ši pasmerkta pralaimėjimui.
Giminės palikuonys iš Ramsay tampa Ramzomis,
o jų istorija tampa Lietuvos istorija.
258. Tumasonytė, Jurga (1988–). Knygyno
istorijos / skaitovas Audrius Meška. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Knygynas „Eureka“, 2018.
259. Urbonaitė, Agnė. Dingusio jaunikio paslaptis : Zosės Ilganosės memuarai : [romanas] /
Agnė Pačekajė ; skaitovė Regina Jokubauskaitė. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
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Vieną rytą, prieš pat vestuves, Zosė suvokia –
jos sužadėtinis negrįžo namo, o jo mobilus telefonas – už ryšio zonos ribų. Apimta negeros nuojautos ima kratyti jo daiktus ir aptinka mįslingą meilės
raštelį. Zosė suvokia, kad turės savo būsimą vyrą
surasti. Panikos ištiktai Ilganosei į pagalbą skuba
gyvenimo užgrūdinta valytoja ir kalbanti sužadėtinio papūga. Veikėjos net pačios nepastebi, kaip
įsivelia į neįtikėtinų situacijų ir keistų sutapimų kupiną detektyvinę istoriją, privertusią jas kapstytis
po tamsias Sugertuko šeimos paslaptis.
260. Urbonas, Mindaugas Jonas (1989–).
Šimtmečių melancholija : romanas / skaitovas
Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 18 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2017.
Miesto – realaus ir išgalvoto – legendai lemta
užgimti vis iš naujo. Šioji – įkvėpta Vilniaus dvasios, kuri reiškiasi praeities vaiduokliais ir keista
šimtmečių logika. Magiškojo realizmo poetika atveria laiko tunelį, kelionę po epochas, galimybę
pamatyti savo antrininkus. Paradoksalūs simboliai
nušviečia melancholišką Vilniaus istoriją ir atveria
unikalų jo grožį. Romano autorius svarsto žmogaus dvilypumo, tapatybės problemas ir klausia,
kiek leidžiamės valdomi miesto sąmonės.
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261. Viliūnė, Gina (1974–). Anos lobis : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Alma littera, 2018.
2014 m. pavasarį Vilniuje dingsta trys merginos. Algė Gustaitė ketina tik šiek tiek padėti policijos komisarui Vytautui, bet susipažinusi su vienos
dingusios merginos tėvu švedu Svenu visa galva
pasineria į paieškas. Netrukus išaiškėja, kad merginų dingimas susijęs su senu eilėraščiu ir jame
pateiktomis užuominomis apie paslėptą lobį. 1625
m. jėzuitas Teodoras į Vilnių atgabena karalaitės
Anos palikimą – brangakmeniais nusagstytą knygą, į kurią sudėta per gyvenimą sukaupta šios
mokslininkės, vaistininkės, botanikės ir alchemikės išmintis. Nepaprasti ir knygą puošiantis brangakmeniai – sklinda gandas, esą kiekvienas jų turi
galią keisti žmogaus likimą…
Naujosios Zelandijos
literatūra
262. Catton, Eleanor (1985–). Šviesuliai : romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB,
2018. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2018.
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Tai daugiasluoksnis kūrinys – nuotykių romanas, meilės istorija, vesternas, detektyvas ir trileris viename, vertinamas už itin meistriškai sukurtą
matematiškai tikslią struktūrą, įtraukiantis sumaniai supintu pasakojimu ir itin vertingas dėl gyvai
vaizduojamo XIX amžiaus Naujosios Zelandijos
aukso karštinės pasaulio. Pasak literatūros kritikų,
„Šviesuliai“ – postmodernus kūrinys, atgaivinantis
klasikinį Viktorijos epochos romaną, lygintinas su
paties Charleso Dickenso kūriniais.
Norvegų literatūra
263. Holt, Anne (1958–) (Holt, Anė). Tai, kas
mano : [romanas] / skaitovė Dalia Miltinienė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Savaitgalio
detektyvas) (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2008.
Oslo gyventojus sukrečia žiauri vaikų grobimo
istorija. Devynmetė mergaitė paslaptingai dingsta, grįždama iš mokyklos, nužudyto penkiamečio
kūnas grąžinamas tėvams… Lapelis su užrašu
„gavai, ko nusipelnęs“ – vienintelis pėdsakas, kurį
palieka krupščiai pagrobimus planuojantis nusikaltėlis. Didėjanti įtampa ir plintanti baimė, tyrimui
vadovaujantį policijos komisarą Ingvarą Stubio
verčia ieškoti netradicinių problemos sprendimo
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būdų. Į pagalbą jis kviečiasi teisininkę ir psichologę Johanę Vik, kuri ne tik sumaniai kuria pagrobėjo psichologinį portretą, bet ir atgaivina su pastaraisiais įvykiais susijusią, prieš keletą dešimtmečių
nagrinėtą pagrobimo bylą.
264. Knausgård, Karl Ove (1968–). Mirtis
šeimoje : romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Ciklo
„Mano kova“ 1–oji knyga. – Tir. 26 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Baltos lankos, 2018.
Visame pasaulyje išgarsėjusiame šešių autobiografinių romanų cikle „Mano kova“ Karlas Ove
Knausgårdas šokiruojamai atvirai aprašo savo paties, o ne išgalvotų personažų gyvenimą. Pirmame
ciklo romane „Mirtis šeimoje“ autorius dokumentuoja savo paauglystės prisiminimus, aistrą roko
muzikai, pirmąjį įsimylėjimą, santykius su vyresniuoju broliu, mylinčia, tačiau blankia, beveik nepastebima motina ir nutolusiu, nenuspėjamu tėvu,
analizuoja skausmą ir kitus, prieštaringus jausmus, patirtus mirus tėvui. Autorius kuria vitališką ir
itin universalų pasakojimą apie kasdienes, mažas
ir dideles, žmogaus kovas, kurias mes visi kovojame diena iš dienos.
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265. Lunde, Maja (1975–). Bičių istorija :
romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2017.
Maja Lunde pasakoja apie praradimą ir viltį,
apie patirtį ir žinias, perduodamas iš kartos į kartą,
ir apie nematomas gijas, siejančias žmonių istoriją
su bičių istorija. Tai knyga, nuo kurios neįmanoma
atsiplėšti, nes ji – ne apie bites, o apie mus.
266. Mytting, Lars (1968–). Plauk su skęstančiais : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Edvardas Hirifjelis užaugo su seneliu nuošaliame Norvegijos kaimelyje, erdvių laukų, ganyklų
ir miškų apsuptyje. Kai jam buvo vos treji, jo tėvai
žuvo Prancūzijoje. Ką jie veikė nuo Pirmojo pasaulinio karo laikų užsilikusių minų pilname miške?
Kodėl pats Edvardas tik po keturių dienų buvo aptiktas visai kitoje Prancūzijos vietovėje? Prabėgus
keliems dešimtmečiams šie klausimai vis dažniau
iškyla į paviršių, tačiau vaikino senelis Sverė nesutinka atskleisti šeimos paslapčių.
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267. Nesbø, Jo (1960–) (Nesbio, Ju). Gelbėto
jas : [romanas] / skaitovė Renata Bernotienė.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Kriminalinis romanas) (Garsina savanoriai). – Tir.
19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2012.
Osle sninga. Miesto aikštėje vyksta kalėdinis koncertas, šalia sriubą varguoliams dalija
Gelbėjimo armija. Ūmai pokšteli šūvis, ir Gelbėjimo
armijos savanoris, regis, neturintis jokių priešų,
Robertas Karlsenas krinta negyvas. O sninga vis
labiau, dėl pūgos nekyla lėktuvai, taigi žudikas negali laiku išvykti iš miesto. Tik todėl jis sužino nušovęs ne tą žmogų. Ir tučtuojau nusprendžia klaidą
ištaisyti – juk tai turėtų būti jo paskutinė užduotis…
268. Nesbø, Jo (1960–) (Nesbė, Jo). Kraujas
ant sniego : [romanas] / skaitovė Oksana Denisiuk.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
([Kriminalinis romanas]) (Garsina savanoriai). –
Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2015.
„Kraujas ant sniego“ – trumpas, taiklus ir žaibiškas trileris. Ulavo meilė gali būti tokia pat stipri,
kaip ir gebėjimas žudyti. Vis dėlto jis visada vienišas, nes jo profesija – baudėjas. Kai gyvenimui
užsidirbi bausdamas, sunku su kuo nors užmegzti
artimą ryšį. Tačiau, regis, pagaliau jis sutiko savo
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svajonių moterį. Tik yra dvi problemos: ji – jo boso
žmona, o Ulavą ką tik nusamdė ją nužudyti.
269. Nesbø, Jo (1960–) (Nesbio, Ju).
Troškulys : [romanas] / skaitovė Jūratė Doveikienė.
– V.: LAB, 2018. – 2 garso diskai MP3 fmt. –
(Kriminalinis romanas). – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Baltos lankos, 2017.
Po trejus metus Osle tvyrojusios ramybės,
miestą vėl užgula pragariški nusikaltimai. Viena
po kitos randamos moterys perkąstomis gerklėmis. Visas jas sieja pomėgis su vyrais susipažinti
per programą „Tinder“. Tai paties Hario Hūlės verta byla, tačiau jis jau seniai paliko tarnybą, mylimai
moteriai ir sau prisiekęs niekada negrįžti. Tačiau
šiose žmogžudystėse Hūlė įžvelgia kažką pažįstamo. Aidą iš užmiršto sapno. Balsą vyro, kurio
vardą mėgina ištrinti iš atminties. Ir šitai įtraukia jį į
tyrimą tarsi į juodąją skylę.
270. Nesbø, Jo (1960–) (Nesbio, Ju). Vai
duoklis : [romanas] / skaitovė Rimantė Samulio
nienė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– (Kriminalinis romanas) (Garsina savanoriai). – Tir.
19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2014.
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Ruduo. Buvęs detektyvas Haris Hūlė po trejų
metų, praleistų Honkonge, kur stengėsi atsikratyti
praeities demonų, atvyksta į Oslą, tikėdamasis leidimo ištirti žmogžudystę. Tačiau byloje jau padėtas taškas. Jauną narkomaną Gustą greičiausiai
nušovė draugas per konfliktą dėl kvaišalų. Hariui
leidžiama aplankyti nuteistąjį kalėjime. Ir čia jis vėl
susiduria su žaizdota savo praeitimi. Hūlė pradeda bene asmeniškiausios bylos tyrimą. Gusto istorija tęsiasi, o naktinio Oslo gatvėmis klaidžioja
vaiduoklis.
Olandų literatūra
271. Koch, Herman (1953–). Vasarnamis su
baseinu : romanas / skaitovas Mantautas Bružas.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2017.
Šeimos gydytojas Markas Šloseris padarė
klaidą, dėl kurios mirė vienas jo pacientų, garsus
aktorius Ralfas Mejeris. Dirbant tokį darbą reputacija yra viskas, todėl Šloseris savo klaidą bando
nuslėpti. Bet nuo Medicinos drausmės komisijos
nenuslėpsi nieko…
272. Mata Hari (1876–1917). Mata Hari. Die
noraštis: „Aš nuoga šokau rytietiškus šokius …“ /
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skaitovė Monika Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Bestseleris).
– Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: K.: Europa,1993.
Tai gražios ir nepaprastai seksualios moters,
garsios rytietiškų šokių šokėjos dienoraštis. Jame
atskleidžiami pirmieji jaunos merginos seksualiniai
išgyvenimai, subrendusios moters aistros ir troškimai, vėliau tapę jos žūties priežastimi.
273. Vlugt, Simone van der (1966–). Nakties
mėlis : [romanas] / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
Amsterdamas, 1654 metai. Vos dvidešimt
penkerių Katrina Barents lieka našle po girtuoklio
vyro mirties. Moteris įsidarbina namų šeimininke
pas sėkmingą olandų pirklį. Kai Katrinos praeitis
pasikėsina sugriauti jos gyvenimą, moteris pabėga į netoli jūros esantį Delftą. Įsidarbinus keramikos ir porceliano dirbtuvėse jai leidžiama ištapyti
keletą darbų. Pamažu gimsta nauja keramikos rūšis – romantiškas melsvasis olandiškas porcelianas. Tačiau į Katrinos gyvenimą romantikai teks
brautis sunkiai, o praeities paslaptys taip lengvai
moters nepaleidžia ir jai tenka priimti sudėtingus
sprendimus…
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Pietų Afrikos
(PAR) literatūra
274. Coetzee, John Maxwell (1940–) (Kutsė,
Džonas Maksvelas). Jėzaus mokyklos metai :
romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Kultinės knygos). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis, 2017.
Dovydas – mažas berniukas, kuris be paliovos visko klausinėja. Simonas ir Inesa juo rūpinasi
naujame mieste Estreloje. Vaikas mokosi kalbos,
susiranda draugų. Jis turi didelį, jį saugantį šunį
Bolivarą. Dovydui tuoj sueis septyneri metai ir jis
turi lankyti mokyklą, todėl yra priimamas į Šokio
akademiją. Ten, apsiavęs naujais auksiniais šokio
bateliais, išmoksta iškviesti iš dangaus šokio numerius. Tačiau kartu berniukui tenka sužinoti, ką
gali padaryti suaugusieji.
275. Coetzee, John Maxwell (1940–) (Kutsė,
Džonas Maksvelas). Lėtas žmogus : [romanas] /
skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai).
– Tir. 19 egz – Įgarsinta iš: V.: Metodika, 2012.
Romano „Lėtas žmogus“ pagrindinį veikėją,
vienišą fotografą ir archyvarą Polą Reimentą, va173

žiuojantį dviračiu partrenkia automobilis ir Polas
netenka kojos. Tolesnis romano veiksmas – Polo
bandymas susitaikyti su ta netektimi.

Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.

Prancūzų literatūra

Žymaus prancūzų tapytojo impresionisto Klo
do Monė dėka turistų traukos centru tapusį Živerni
kaimelį sukrėtė žmogžudystė. Vieną rytą upelyje
buvo rastas Žeromo Morvalio, pasiturinčio chirurgo
okulisto, kūnas. Nužudytojo švarko kišenėje buvo
aptiktas Monė nutapytų vandens lelijų atvirukas su
prierašu: „Vienuolika metų. Su gimtadieniu“ ir Lui
Aragono eilėraščio eilute. Inspektorius Loransas
Serenakas stengiasi išnarplioti painią bylą. Jos
centrine ašimi tampa trys moterys: vienuolikmetė
talentinga tapytoja, patraukli miestelio mokytoja
ir sena našlė. Visos jos turi paslaptį. Ką jos žino
apie Žeromo mirtį ir kaip visa tai susiję su paslaptingai dingusiu Klodo Monė paveikslu „Juodosios
lelijos“?

276. Beauvoir, Simone de (1908–1986)
(Bovuar, Simona de). Palaužta moteris : trys apysakos / skaitovė Ilma Paluckė. – V.: LAB, 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017.
Turinys: Santūrumo amžius ; Monologas ;
Palaužta moteris
Šią knygą sudaro trys istorijos: „Santūrumo
amžius“, „Monologas“ ir „Palaužta moteris“. Jos intymios kaip susitikimas tete–a–tete. Pavergiančios
gyvenimiška išmintimi. Atskleidžiančios, ką geriausio geba legendinės rašytojos plunksna. Jų herojės aiškiai suvokia viena – laikas išblėsina norą
trokšti ir pakerta galimybę būti trokštama. Tai trys
nepamirštami gyvenimo išbandymus patiriančių
moterų paveikslai, trys iki šiol nė trupučio nepasenusios istorijos, atskleidžiančios skausmingas
moters tapatybės paieškas.
277. Bussi, Michel (1965–) (Biusi, Mišelis).
Juodosios lelijos : romanas / skaitovas Audrius
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278. Claudel, Philippe (1962–) (Klaudel,
Filipas). Brodekas : romanas / skaitovas Audrius
Meška. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2018.
Įsivaizduojamoje šalyje, kažkur Europos rytuose, pasibaigus karui Brodekas sugrįžta į savo
kaimelį. Grįžta iš koncentracijos stovyklos, patyręs
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didžiausią pažeminimą ir kraują stingdantį siaubą.
Ir vis dėlto per stebuklą išlikęs gyvas, nes nuolatos jautė, nors ir toli, plakant mylimos Emelijos širdį. Tačiau Brodekas nė nenutuokia, kas jo laukia
namie… Paprastai ir aiškiai parašytas, meistriškai sukonstruotas „Brodekas“ – alegorinis romanas apie kitoniškumą. Jame nefigūruoja nei žodis
„žydas“, nei „Holokaustas“, bet netrukus paaiškėja, kad knygoje įvykusios katastrofos šaknys slypi
kaip tik čia. Tai itin tapybiškas pasakojimas apie
mitą ir istoriją, meilę ir ištikimybę, atskleidžiantis
žmogiškojo žiaurumo ir gėrio ribas.
279. Désérable, François–Henri (1987–). Toks
ponas Piekielnis : romanas / skaitovas Algimantas
Butvilas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
Romane „Toks ponas Piekielnis“ išryškėja
trys klodai – tariamo Piekielnio istorija, rašytojo R.
Gary linija ir paties autoriaus gyvenimo intarpai.
Pirmiausia H. Désérable`is bando atkurti Piekielnio
paveikslą. Jis šį personažą įsivaizduoja kaip tipišką to meto žydą su juodu redingotu, juodomis kelnėmis su petnešomis ir gerai nublizgintais batais.
Rutuliodamas R. Gary liniją, autorius kuria fikcijos
fikciją, užsimena apie Gary gautą Goncourt`ų pre176

miją už „Dangaus šaknis“ ir jo mistifikaciją, kai jis,
prisidengęs Ajaro pavarde, antrąsyk pelnė tą pačią premiją už romaną „Gyvenimas dar prieš akis“.
280. Gary, Romain (1914–1980) (Gari, Ro_
menas). Ledi L. : romanas / skaitovas Albertas
Aužbikavičius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2017.
Visų gerbiama dama Ledi L., buvusi gražuolė, britų aristokratijos pažiba, švenčia savo aštuoniasdešimtmetį šeimos būrelyje, tarp sėkmingą
karjerą padariusių anūkų. Bet tai tik fasadas, jos
pasirinktas vaidmuo, o tiesa yra kur kas kartesnė.
Sužinojusi, kad bus nugriautas paviljonas, kuriame
saugomos ne tik brangios Ledi L. kolekcijos, bet
ir seniai palaidota paslaptis, jubiliatė nusprendžia
atverti širdį ją garbinančiam ištikimam bičiuliui serui Persiui Rodineriui ir papasakoti jam tikrąją savo
gyvenimo istoriją.
281. Gary, Romain (1914–1980) (Gari, Ro
menas). Mirusiųjų vynas : [romanas] / skaitovas
Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga,
2017.
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Jaunasis Tulpė karštligiškai ieško, kaip ištrūkti
iš požemio labirintų, kur knibžda gyvi mirusieji –
groteskiškos viršuje esančio pasaulio karikatūros.
Trys seserys vadovauja viešnamiui, Džimas ir Džo
sadistiškai žaidžia su Pjero ir Kolombinos galvomis, Pirmojo pasaulinio karo prancūzų kareivis prisipažįsta Nežinomo kareivio kape užleidęs vietą
vokiečiui… Geraširdis Tulpė negyvėliams irgi gali
papasakoti nešvankių istorijų… Pasirodo, ir gyvųjų, ir mirusiųjų pasauliuose žmogaus siela panaši į
„suskretusią ir smirdančią kekšelę“.
282. Giordano, Raphaëlle (1974–) (Džior
diano, Rafaela). Tavo antras gyvenimas prasideda supratus, kad gyveni tik kart : romanas / skaitovė Donata Buivydė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Rodos, Kamilė turi viską, kad būtų laiminga,
tačiau nežino, kaip tuo naudotis. Paskendusi kasdieniniuose darbuose ir šeimos rūpesčiuose, ji
jaučia tarsi jos gyvenimas eitų pro šalį. Tačiau atsitiktinė pažintis su rutinologu Klodu viską pakeis.
Jis pasisiūlo Kamilei padėti vėl pajausti gyvenimo
džiaugsmą…
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283. Gounelle, Laurent (1966–) (Gunelis,
Lorenas). Diena, kai išmokau gyventi : romanas /
skaitovas Artūras Kartanovič. – V.: LAB, 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir.
19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Trisdešimt šešerių Džonatano gyvenimas panašus į daugelio šiuolaikinių žmonių, mėginančių
neatsilikti nuo pašėlusio gyvenimo tempo: noras
tapti geriausiu ir nesibaigiantys reikalai, pašliję
santykiai su mylima moterimi ir nesugebėjimas
atsipalaiduoti net dievinamos dukrelės draugijoje.
Jaunas vyras jaučia, kad jo gyvenimas jam tarsi
nebepriklauso ir niekas nebeteikia džiaugsmo. Jis
bėga nuo šių minčių dar labiau panirdamas į darbus. Visi taip gyvena, ramina save. Kol vieną saulėtą sekmadienio rytą netikėti atsitiktinai sutiktos
čigonės žodžiai viską apverčia aukštyn kojomis…
284. Japrisot, Sébastien (1931–2003) (Žap
rizo, Sebastjenas). Moteris su automobiliu, akiniais ir ginklu : psichologinis detektyvas / skaitovė
Ilma Paluckė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis,
2017.
Dani gauna užduotį. Merginos vadovas, charizmatiškasis Mišelis, prašo jį su šeima nuvežti į
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oro uostą ir parvairuoti prabangų automobilį atgal
į Paryžių. Naudodamasi proga mergina nusprendžia aplankyti Prancūzijos pietus, nes niekada
nėra buvusi prie jūros. Tačiau svaigulį ir beprotišką laisvės pojūtį važiuojant pakrante sudrumsčia
keisti įvykiai…
285. Ledig, Agnès (1972–). Akimirka prieš
laimę : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2017.
Romane „Akimirka prieš laimę“ pinasi dramatiškiausios žmonių savybės. Žiuli seniai nebetiki
pasakomis. Maisto prekių parduotuvėje kasininke
dirbanti mergina viena augina sūnų Lulu. Tačiau
vieną dieną likimas ištiesia jai pagalbos ranką.
Geraširdis vyras, sujaudintas moters ašarų ir sunkaus gyvenimo istorijos, pakviečia ją su mažyliu
prie jūros. Žiuli tokiu dosnumu nepasitiki, bet dėl
Lulu, dėl jūros ir smėlio pilių išdrįsta paimti jai ištiestą ranką. Gal pagaliau ir Žiuli pajus laimės skonį? Bet ji nė neįtaria, kokie išbandymai jos laukia.
286. Ledig, Agnès (1972–). Eik su juo : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB, 2018.
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– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017.
Šis romanas – tai istorija apie moters vertę,
jos savigarbą, gebėjimą išlikti savimi ir mokėjimą atsispirti didžiausiems gyvenimo smūgiams.
Neatsitiktinai moteris visai kitaip suvokia gyvenimo
prasmę, kai gali ištarti žodžius: „Eik su juo“.
287. Simenon, Georges (1903–1989) (Sime
nonas, Žoržas). Sen Fiakro byla : romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Megre) (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Garnelis, 2004.
Viso pasaulio ir lietuvių skaitytojams pažįstamas komisaras Megrė tiria dar vieną bylą. Šįsyk
savo gimtajame kaime. Policija gavo raštelį, kad
Sen Fiakro bažnyčioje per pirmąsias mišias bus
įvykdytas nusikaltimas. Iš tiesų, priėmusi komuniją, bažnyčioje mirė grafienė. Ją ištiko širdies
smūgis. Bet Megrė čia tam ir atvažiavo, kad ištirtų visas aplinkybes, išpainiotų sudėtingus žmonių
santykius ir surastų žudiką.
288. Slimani, Leïla (1981–). Žmogėdros
sode : romanas / skaitovas Mantautas Bružas. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20
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egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2017.
Adelė negali skųstis gyvenimu – ji jauna paryžietė, dirbanti įdomų žurnalistės darbą, jos vyras
– chirurgas, jiedu augina mielą berniuką. Tačiau
Adelė serga. Kai kas pasakytų, kad jos liga – maloni. Tačiau ji kenčia. Nuo vaikystės jaučia šaltį. Kad
sušiltų, Adelė atrado vienintelį būdą būti kam nors
reikalinga. Jos gyvenimas – dvigubas, dalį dienos
Adelė – žmona ir motina, dalį – kekšė. Jos kūnas
– nepasotinamas tironas, nors ir marinamas fizinio
skausmo, surūkomų cigarečių, gėdos. Rizika – jos
būdas egzistuoti, kūniška meilė – viltis. Tačiau ši
viltis trumpalaikė – ko gero, būtų prasminga sustoti
dabar, dar prieš tai, kai nebeliks nei metų, nei jėgų.
Tik ar ji sustos?
Rusų literatūra
289. Jachina, Guzel (1977–). Zuleicha atmer
kia akis : romanas / skaitovė Šarūnė Andriuške
vičiūtė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Totorių kilmės rusų rašytojos Guzel Jachinos
(g. 1977) debiutinis romanas „Zuleicha atmerkia akis“ – įspūdinga moters gyvenimo epopė182

ja. Veiksmasprasideda 1930 m. žiemą nuošaliame Totorijos kaime. Zuleicha kartu su kitais savo
kaimo žmonėmis išvežama į Sibirą. Pasiekus
Angaros krantus, prasideda jos antrasis gyvenimas… Romaną įkvėpė Guzel močiutės prisiminimai apie išgyventą Sibiro tremtį.
290. Marinina, Aleksandra (1957–). Grįžta
moji galia : [detektyvinis romanas]. – V.: LAB,
2018. – 3 kn.
Kn. 1 : 1842–1919 / skaitovė Nijolė Lipeikaitė.
– 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2017.
Kn. 2 : 1965–1982 / skaitovė Nijolė Lipeikaitė.
– 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2017.
Kn. 3 : 1983–1997 / skaitovė Nijolė Lipeikaitė.
– 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tiražas 26
egz. – Įgarsinta iš: K.: Jotema, 2017.
„Grįžtamoji galia“ – ne tiek istorinis detektyvas, kiek šeimos saga. Visas romano dalis jungianti detektyvinė gija – dvarininkų juristų Gnedičių šeima. Pagrindinis veikėjas, nedrįsdamas prieštarauti
valdingai motinai, padaro lemtingą klaidą – nuteisia nekaltą žmogų. Gyvenime žmogaus priimtas
neteisingas sprendimas pakeičia ne tik jo paties,
bet ir jo šeimos, artimųjų ir visos giminės likimą.
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Vėliau galima gailėtis, kaltinti save dėl bailumo, tačiau grįžtamosios galios ši atgaila neturi. Niekada.
Romano „Grįžtamoji galia“ veiksmas išsitęsia per
du amžius – nuo caro laikų iki gyvenimo posovietinėje Rusijoje.
291. Metlickaja, Marija. Anytos dienoraštis :
romanas / skaitovė Jolanta Pašutienė. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V: Alma littera,
2013.
Populiarios Rusijos rašytojos Marijos Metlic
kajos knyga, šmaikštus dienoraštis apie tapimą
anyta, nuomonių išsiskyrimą, naujo žmogaus priėmimą į šeimą, nutylėjimus ir atvirą nuomonės išsakymą, kompromisus ir pasiaukojimą. Knygos pabaigoje skaitytojai ras ir puikių patarimų anytoms
– kad marti irgi žmogus, o sūnus – toli gražu ne
idealas…
292. Obnorskaja, Olga (1892–1957). Dvasios
Mokytojo sodas : romanas / skaitovė Jūratė Jad
konytė–Petraitienė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Auksinio Obuolio serija) (Garsina
savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: K.: Obuolys,
2016.
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Olga Obnorskaja (1892–1957 m.) – išskirtinių dvasinių savybių žmogus, poetė, dailininkė ir
nepaprastai stipri mediumė. „Dvasios Mokytojo
sodą“ užrašė nuo 1936 metų iki pat mirties telepatiškai bendraudama su Mokytojais iš Rytų, tarp jų
ir Didžiaisiais Mokytojais. M. ir K. Ch. Obnorskiai
priklausė slaptam teosofų būreliui, kuris burdavosi jų namuose Leningrade. 1953 metais Olgą su
vyru suėmė, surinko raštus ir knygas, apkaltino
antivyriausybine veikla. Kadangi tyrimas vyko jau
po Stalino mirties ir Berijos suėmimo, karininkui
Obnorskiui pavyko apsiginti, bet visiškai išteisinti
jie buvo tik 1957 metais. Olga tuo metu jau buvo
pakirstos sveikatos ir iš anksto žinojo tikslią savo
mirties datą.
293. Rubina, Dina (1953–). Leonardo braižas : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Nordina, 2017.
Romano „Leonardo braižas“ pagrindinė veikėja rašo veidrodine rašysena, nuo kurios neišmanėliams net galva svaigsta, ji turi neeilinių gabumų
matematikai ir fizikai, yra geniali cirko artistė, neįtikėtina kaskadininkė, apie veidrodžius išmano viską, ką tik galima apie juos žinoti, geba matyti praeitį ir įžvelgti ateitį. Kijevas, Maskva, Frankfurtas,
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Indianapolis, Monrealis – ji skrenda per gyvenimą,
nerasdama sau vietos ir neturėdama laisvės, mato
daugiau, nei paprastas žmogus gali įsivaizduoti, o
kartu nekenčia savęs ir to, kuris suteikė jai šiuos
nepaprastus gabumus. Šis romanas – tai istorija
apie žmogų, nenorėjusį būti demiurgu, istorija apie
moterį, kuri su pasibjaurėjimu atstumia dangaus
dovaną…
Suomių literatūra
294. Kinnunen, Tommi (1973–) (Kinunenas,
Tomis). Šviesa tavo akyse : [romanas] / skaitovas
Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2018.
Knygoje susipina ir tarsi aidas atsiliepia dviejų
veikėjų istorijos: aklos devynmetės Helenos, tėvų
išsiųstos į aklųjų mokyklą Helsinkyje, ir jos sūnėno Tuomo, po keturiasdešimties metų iš gimtinės
išvykusio studijuoti į didmiestį. Visuomenės normų
varžomas vaikinas stengiasi pritapti, tačiau giliai
širdyje trokšta visai kitų dalykų. Klausydamasis
tetos istorijos apie persikėlimą iš ramaus kaimo
į gąsdinantį naujų sostinės garsų, kvapų ir vietų
pasaulį, vaikinas atpažįsta savo paties gyvenimo
situacijas ir dilemas.
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295. Nousiainen, Miika (1973–). Šaknys :
romanas / skaitovas Mantautas Bružas. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Pirmąsyk atėjęs pas dantų gydytoją Peka
Kirnuvara atkreipia dėmesį, kad jo ir gydytojo pavardė – ta pati, labai neįprasta. Ir nosys abiejų beveik vienodos. Tačiau gydytojas Eskas, užuot atsakęs į ne itin mandagius Pekos klausimus apie
kilmę ir giminystę, ima ryžtingai gręžti Pekai dantį.
Tik baigęs jį taisyti pagaliau prisipažįsta, kad jiedu
veikiausiai broliai, skirtingų motinų, bet to paties
tėvo vaikai. Juodviem susipažinus artimiau, Eskas
ne itin noriai, bet sutinka drauge su Peka leistis į
tėvo paieškas.
296. Oksanen, Sofi (1977–). Norma : [romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Versus aureus, 2017.
Mįslingomis aplinkybėmis žuvus motinai,
Norma Ros lieka visai viena. Abi moterys buvo artimos, jas siejo ne tik giminystės ryšiai, bet ir didelė
paslaptis. Norma yra ypatinga. Antgamtiškai greit
augantys plaukai, gebėjimas nujausti kitų žmonių
nuotaikas ir ligas – jos prakeikimas ir palaiminimas.
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Visą gyvenimą Normos motina Anita stengėsi tai
nuslėpti ir apsaugoti dukrą nuo pavojų. Tačiau po
mirties rastos nuotraukos ir vaizdo medžiaga atskleidžia, jog ir Anita turėjo savo paslapčių.
Švedų literatūra
297. Andersson, Lena (1970–). Be įsipareigojimų : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19
egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2018.
Estera Nilson nieko taip ir nepasimokė.
Prabėgus penkeriems metams nuo istorijos su
Hugo Rasku, ji sutinka aktorių Olofą Steną, kuris
nė neslepia, kad yra vedęs, susituokęs su Eba.
Jiedu užmezga artimus santykius, tačiau, pasak
Olofo, tai – jokie santykiai. Nes jis juk vedęs. Bet
ką tuomet su juo veikia Estera? Gal ji ir paliktų jį,
tik tas keistas Olofo dvilypumas puoselėja skyrybų viltį. Pasitelkusi aštrią įžvalgą ir humorą, Lena
Andersson atskleidžia meilužės vaidmenį mūsų
kultūroje bei giliai įsišaknijusias nuostatas, valdančias meilės trikampį.
298. Grebe, Camilla (1968–) (Grebė, Kami
la). Meilužis ir drugys : romanas / skaitovas
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Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Kriminalinis romanas). – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2017.
Ema Boman saugo paslaptį: jos viršininkas,
charizmatiškas ir kontroversiškas verslo magnatas Jesperas Orė paprašė jos rankos. Vienintelė
jo sąlyga – kad šitai liktų tik tarp jų. Prabangiame
Jespero Orės užmiesčio name policija randa jaunos moters kūną nukirsta galva. Žmogžudystės tyrėjai policininkas Peteris Lindgrenas ir kriminalinių
nusikaltimų psichologė Hanė Lagerlind Šion aklavietėje. Problema dar ir ta, kad jųdviejų santykiai
pašliję jau dešimt metų. Nuo tada, kai Peteris paliko Hanę. Kas yra nužudytoji moteris? Kokių paslapčių turi Ema? Ką slepia Hanė? Kas neduoda
ramybės Peteriui? Ir kodėl meilė dažnai yra tokia
nenuspėjama.
299. Jansson, Susanne (1972–). Aukojimo
pelkė : [romanas] / skaitovas Rokas Simanavičius.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2018.
„Aukojimo pelkė“ – tai istorija apie pelkę, gamtos ir žmogaus santykį, apie vaikystės paslaptis ir
mirtį. Šiaurės Švedijoje esantis Mossmarkenas –
kaimas pelkės pakraštyje. Pelkė panaši į dykvietę,
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kur kiek akys aprėpia plyti šlapi kemsynai. Šiuose
durpynuose geležies amžiuje buvo atnašaujamos
aukos dievams. Kartais buvo aukojami net žmonės. Unikali pelkių ekosistema paversdavo kūnus
baisiomis laiko kapsulėmis. Legendos byloja, kad
neramios sielos, įkalintos tuose kūnuose, vis dar
trokšta naujų aukų. Vietos gyventojai tiki, kad ir
šiomis dienomis ten dingsta žmonės…
300. Kepler, Lars (Kepleris, Larsas). Smėlio
žmogus : romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
26 egz. – Įgarsinta iš: K.: Obuolys, 2017.
Žvarbią žiemos naktį traukinio mašinistas
ant tilto vos išvengia susidūrimo su jaunu vyru.
Ligoninėje paaiškėja, kad Mikaelis Koler–Frostas
jau prieš septynerius metus paskelbtas mirusiu.
Jis, dingęs iš namų su seserimi prieš trylika metų,
laikytas serijinio žudiko Jureko Valterio auka.
Tiesa, neoficialiai. Kai komisaras ima tirti, kur buvo
„mirusysis“ visus tuos metus, netikėti įrodymai priverčia atversti seniai pamirštą bylą. Tik šįkart laiko
jie neturi. Kažkam teks įsismelkti į patologinio žudiko smegenis, kad ir kuo tai grėstų…
301. Lagercrantz, David (1962–). Mergina,
kuri pakliuvo į voratinklį : romanas / skaitovas
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Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Ciklo „Millennium“ 4–oji knyga.
– Tir. 26 egz. – Įgarsinta iš: K.: Obuolys, 2018.
Visą pasaulį sužavėjusios „Millenium“ detektyvų serijos ketvirtoji dalis „Mergina, kuri pateko į voratinklį“ – kompiuterių įsilaužėlės Lisbetos Sandler
nuotykių tęsinys. Nepaprasta ir išskirtinė, visuomenės standartus laužanti kompiuterių įsilauželė
Lisbeta Salander. Tiesos ieškantis užsispyręs žurnalistas Mikaelis Bliumkvistas, kurio nesustabdo
nei baudžiamoji atsakomybė, nei persekiojimas,
nei mirties grėsmė. Prestižinį darbą Silicio slėnyje palikęs ir autistu sūnumi Švedijoje besirūpinantis kompiuterių specialistas profesorius Fransas
Balderis. Trys žmonės, trys jų istorijos ir vienas
įtemptas tinklas, kuriame veikia gausybė šnipų,
kibernetinių nusikaltėlių ir korumpuotų valstybės
pareigūnų.
302. Sarenbrant, Sofie (1978–) (Sarenbrant,
Sofi). Mirties loterija : detektyvinis romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Tyto alba, 2017.
Jos knygose nusikaltimus tiria ne niūrus nesiskutęs vyriškis, kaip įprasta, o jauna ir ambicinga
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detektyvė Ema Šiold. Tiesa, ji turi problemų su buvusiu draugu. Ir yra trečią mėnesį nėščia. Tačiau
tai jai netrukdo imtis paslaptingo nusikaltimo, kai
prabangiame Stokholmo rajone, parduodamo
namo svetainėje netikėtai aptinkamas vyro lavonas. Vyro, pernelyg gerai pažįstamo namo savininkei Kornelijai. O Kornelija taip tikėjosi kuo greičiau
išsikraustyti iš to namo, tikėjosi, kad jos kančios
pasibaigs, kai jos su šešiamete Astrida persikels
į naują vietą ir viską pamirš. Pamirš nesibaigiantį
Hanso smurtą. Tačiau tą rytą būtent mergaitė randa tėvą negyvą.
Šveicarų literatūra
303. Capus, Alex (1961–). Istorija apie Leoną
ir Luizę : [romanas] / skaitovas Rokas Simanavičius.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Toli nuo fronto linijos, Normandijoje, dviračiu
važiuojantį Leoną triskart aplenkė pedalus baisiai
greitai minanti Luizė. Miestelyje Leonas stengiasi
susirasti žaliaakę merginą, kurios niekaip negali
išmesti iš galvos. Du įdomiai mąstantys jaunuoliai
puikiai jaučiasi leisdami laiką drauge, vienas kitą
supranta iš pusės žodžio. Besibaigiančio Pirmojo
pasaulinio karo gūsis įsimylėjėlius užklupo kely192

je. Kulkosvaidžio sužeistas Leonas išgyveno, bet
išėjęs iš ligoninės sužinojo, kad jo mylimoji Luizė
žuvo. Sukrėstas netekties jis paliko miestelį ir išvyko į Paryžių…
304. Dicker, Joël (1985–) (Dikeris, Žoelis).
Baltimorės knyga : romanas / skaitovas Vytautas
Širka. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
„Baltimorės knygoje“ susipina trys siužeto
sluoksniai. Pirmajame pasakojama apie laimingą, didelių problemų netemdomą giminės praeitį.
Antrajame mozaikiškai dėliojami 2004–aisiais įvykusios dramos gabalėliai. O trečiajame – dabarties
– iš perspektyvos žvelgiama į painią ir paslaptimis
apipintą praeitį. Detalė po detalės prieš Markuso
Goldmano akis skleidžiasi tikroji, nepadailinta giminės istorija…
Ukrainiečių literatūra
305. Kurkovas, Andrejus (1961–). Šengeno
istorija : [romanas] / skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V.: LAB, 2018. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
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Lietuviai nedažnai tampa pagrindiniais veikėjais užsienio rašytojų kūriniuose. Romanas
„Šengeno istorija“ – būtent toks. Vienas žinomiausių ukrainiečių rašytojų pasaulyje Andrejus
Kurkovas pasakoja apie lietuvius tėvynėje ir
Europoje. Romanas apie tris jaunų lietuvių poras
prasideda 2007 m. pabaigoje, kai Lietuva tapo
Šengeno zonos nare. Bevizio režimo sienos jauniems, užsispyrusiems ir energingiems jaunuoliams reiškia ne tik daugybę naujų galimybių, bet ir
klausimų, iššūkių bei atradimų.
Vengrų literatūra
306. Krasznahorkai, László (1954–). Prieši
nimosi melancholija : romanas / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta išV.: Kitos knygos, 2016.
Tyrlaukiuose pasimetusio miestelio idilę nutraukia triukšminga cirko trupė, atsitempusi didžiulę padvėsusio banginio iškamšą. Prie tokių dalykų nepratę vietiniai gyventojai sukelia absurdišką
maištą, kurio beprasmybė gali varžytis nebent su
jo žiaurumu. Riaušes netrukus numalšina kariuomenė, į valdžią iškyla suirute pasinaudoję apsukruoliai, o keistoki miestelėnai ima svarstyti, kas
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pažeidžia bendro gyvenimo harmoniją. Gal visuomenė gyvena ne pagal masių psichologijos, o pagal muzikos dermės taisykles, kurioms artimi dangiškųjų sferų dėsniai?
Vokiečių literatūra
307. Barreau, Nicolas (1980–). Moters šypsena : romanas / skaitovė Ingrida Čaplikaitė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Sofoklis,
2017.
Jaunai restorano savininkei Oreli nelabai sekasi meilėje. Netikėtai palikta draugo, ji nusiminusi
klajoja po Paryžių. Ir kai vilties, atrodo, nebelieka,
nedideliame knygynėlyje mergina aptinka romaną,
pasakojantį ne tik apie jos restoraną, bet ir apie
ją pačią. Apstulbusi iš netikėtumo ir sužavėta knygos, Oreli atgauna gyvenimo džiaugsmą ir nori susipažinti su knygos autoriumi bei pavaišinti jį vakariene. Ieškodama rašytojo, Oreli supranta, kad,
užuot pasibaigę, didieji jos gyvenimo išbandymai
dar tik prasideda. Bet gal jie atneš ir naujos laimės
bei tikros meilės viltį?
308. Bianka, Marija. Tokia nuostabi būna tik
meilė / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB,
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2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Mano romanas). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: K.: Sadaulė, 1994.
Vokiečių rašytojos aštraus siužeto romanas pasakoja apie didelį palikimą paveldėjusios
Korinos Briukner kelionę į Australiją ir jos nuotykius šioje tolimoje šalyje.
309. Kreller, Susan (1977–). Drambliai nematomi : romanas / skaitovė Agnė Bražinskaitė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2016.
„Drambliai nematomi“ – tai romanas paaugliams smurto šeimoje tema. Kažkokie keisti vaikai, tiedu Julija su Maksu, – Maša tai pajunta nuo
pirmos akimirkos, vos su jais susipažinusi. Vieną
dieną, nesulaukusi vaikų žaidimų aikštelėje, Maša
patraukia jų ieškoti ir atsiduria jų namų sode. Tai, ką
išvysta netyčia pažvelgusi pro langą į vidų, galutinai įtikina: šitiems vaikams reikia kaip nors padėti.
Bet kaip, jei niekas iš suaugusiųjų nenori Mašos
nė girdėti? Mergaitei kyla pragaištinga mintis – bet
gal kartais geriau padaryti nevykusį žingsnį, nei iš
viso nieko nedaryti.
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310. Lark, Sarah (1958–). Kivių šauksmas :
[romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.:
LAB, 2018. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 19 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
Glorijos vaikystė prabėgo Naujojoje Zelandi
joje, Kivordo ūkyje. Tačiau laiminga idilė vieną
dieną griūna, kai tėvai nusprendžia Gloriją kartu
su pussesere Liliana išsiųsti į internatą Anglijoje.
Naujieji namai Glorijai tampa tikru iššūkiu. Mergina
nepritampa Anglijoje. Europoje prasidėjęs karas
nubloškia ją į Ameriką. Bet Glorija trokšta grįžti į
Baltojo debesies šalį, net jei reikės paminti savo
orumą ar nusižengti moralei. Gyvenimo negandų
subrandinti veikėjai suvokia, kad didžiausia laimė
slypi šeimoje, o tėvynės ilgesys iš mūsų ne tik
daug atima, bet ir duoda.
311. Link, Charlotte (1963–) (Link, Šarlotė).
Lapių slėnis : [psichologinis trileris] / skaitovas
Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Alma littera, 2018.
1987–ieji. Kelią į olą miško aikštelėje berniukui parodė lapė, todėl jis pavadino ją Lapių slėniu.
Šis lopinėlis žemės ir urvas po juo – jo slėptuvė
ir priebėga. 2009–ieji. Rugpjūčio popietė. Aplink
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plyti beribiai laukai, o Vanesa laukia šunį vedžiojančio vyro Metjuso… Tyliai prisiartina automobilis. Po keliolikos minučių grįžęs Vanesos vyras jos
neberanda… Rajanas Vanesą uždaro oloje, palieka maisto savaitei. Jo planas – paprašyti išpirkos.
Viską sutvarkyti jis tikisi per savaitę. Tačiau netikėtai jo planus sugriauna policija, kuri suima jį už kitą
nusikaltimą. Ar moteriai pavyko išsigelbėti?
312. Schrank, Hannellore (Šrank, Hanelore).
Kai susitiksime vėl / skaitovė Violeta Mickevičiūtė.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Mano
romanas). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: K.: Sadaulė,
1995.
Romanas pasakoja apie rašytojo Markuso
Glasmeno, lėktuvo avarijoje praradusio žmoną ir
sūnelį, ir grafienės Janos fon Konbat, taip pat praradusios vyrą, meilę.
313. Sendker, Jan–Philipp (1960–) (Zend
keris, Janas Filipas). Šešėlių kuždesys : romanas
/ skaitovas Mantautas Bružas. – V.: LAB, 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2017.
„Šešėlių kuždesys“ – jautrus ir įtraukiantis pasakojimas apie skausmą, netektį, prisimini198

mus, pasitikėjimą, draugystę, susitaikymą, atleidimą ir meilę. Po skaudžios netekties iširus šeimai,
Polas nusprendžia pasislėpti nuo pasaulio atokioje
Honkongo saloje. Sąmoningai pasirinkęs vienatvę,
jis bet kokia kaina vengia žmonių ir visomis jėgomis
puoselėja širdyje išlikusias praeities nuotrupas. Jo
susikurtas kiautas pamažu ima eižėti sutikus savų
kančių patyrusią Kristiną, o prie žmonių vėl artintis
priverčia netikėtas prašymas padėti dingusio žmogaus byloje.
314. Taylor, Kathryn (Teilor, Ketrina).
Sugrįžimas : romanas / skaitovė Regina Jokubaus
kaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Ciklo „Daringamo dvaras“ knyga. – Tir. 24 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2018.
Nuo to laiko, kai Benas perėmė Daringamo
dvarą, visi stengiasi apsunkinti jam gyvenimą.
Diena iš dienos Benas vis susiduria su naujais
nemalonumais ir piktomis apkalbomis. Jėgų jam
teikia tik jo meilė jaunai veterinarijos gydytojai
Keitei. Tačiau kai paskleidžiamas itin piktas gandas ir Keitė pradeda prikaišioti, kad jis jai meluojąs, Benas priima radikalų sprendimą… Ši knyga – klastų, pavydo, šeimos, draugystės ir meilės
derinys.
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315. Vandenberg, Patricia (Vandenberg,
Patricija). Leisk man įrodyti, kad myliu : romanas /
skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Dr. Nordenas : romanai
apie gydytojus ir meilę). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Sadaulė, 1994.
Romanų serijos apie gydytoją Danielį Nordeną
ir jo pacientus ketvirtoji knyga. Aštraus siužeto romanas pasakoja apie nelaimingą moters, naudojančios narkotikus, likimą.
316. Vandenberg, Patricia (Vandenberg,
Patricija). Mano meilė jį išgelbės : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Dr. Nordenas : romanai apie
gydytojus ir meilę). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: K.:
Sadaulė, 1995.
Romanų serijos apie gydytoją Danielių
Nordeną ir jo pacientus penktoji knyga. Aštraus
siužeto romanas pasakoja apie vokiečių inžinierių,
dingusį Tailande, ir jo paieškas.
317. Vandenberg, Patricia (Vandenberg,
Patricija). Saugokime mūsų meilę : [romanas] /
skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Dr. Nordenas : romanai
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apie gydytojus ir meilę). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Sadaulė, 1995.
Paslaptingi įvykiai ima dėtis Karolinos namuose – jai grasinama telefonu, kesinamasi nužudyti.
Jos sužadėtinis bando išsiaiškinti kas dedasi, kol
netapo per vėlu.
VAIKŲ LITERATŪRA
318. Adomaitytė, Gintarė (1957–). Avis artistė : [pasaka] / skaitovė Kristina Degutytė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Gimtasis
žodis, 2005.
Avis svajojo tapti artiste. Ir čia pasipainiojo
auksaburnis Balandis, ilgai kalbinęs ir prikalbinęs
ją važiuoti į miestą. Ten ji gal ras teatrą, gal šoks
balete gulbę? Ar iš tikrųjų teisybę priburkavo jai
balandis? Ar lemta avelei būti artiste? Galiausiai
ji ir pati nesuprato, kur buvo jo tiesa, o kur melas.
319. Adomaitytė, Gintarė (1957–). Vėjų
miesto pasakos / skaitovė Regina Jokubauskaitė.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Gimtasis žodis, 2003.
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Čia sukurtas originalus pasakinis pasaulis,
gyvenamas individualių veikėjų, apgaubtas lengvu
romantiniu šydu, papasakotas poetiškai, teikiant
daug dėmesio detalėms ir įterpiant subtilių įžvalgų.
Įstabūs knygos veikėjai, kiekvienas turintis savitą
pasaulio supratimą ir gyvenimo lemtį. Iškalbingi
jų vardai: Vėjukas Smalsuolis, Labai Suaugęs
Žmogus, Riestainių Kepėjas, Girgždantis Žmogus,
Išsiblaškiusi Dama, Smuikininkas, Tylenis ir kt.
320. Aveyard, Victoria (1990–). Stiklo kalavijas : [romanas] / skaitovė Aistė Vileikytė. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3. – (Garsina savanoriai). – Ciklo „Raudonoji karalienė“ 2–oji knyga. –
Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Maros kraujas raudonas, bet ji turi gebėjimų,
būdingų kilmingiesiems sidabriniams: gali valdyti
žaibą. Dėl to mergina tampa grėsmingu ginklu, jos
gviešiasi karaliaus rūmai. Valdžios atstovai tvirtina, kad tokie kaip Mara nepasižymi jokiais gebėjimais, kad ji tėra apgavikė, bet mergina sužino pribloškiančią tiesą: ji ne vienintelė tokia. Mara
ryžtasi surasti kitus pusiau raudonuosius, pusiau
sidabrinius kovotojus ir įtraukti juos į maištą prieš
engėjus.
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321. Avyžius, Jonas (1922–1999). Aštuone
tas iš Trepsės namų : [apysaka] / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2008.
Knygelėje susipažinsite su viena mergaite,
kuriai vos treptelėjus kojele, mama tenkindavo
kiekvieną jos norą. Daugiausia tokių norų kildavo,
žinoma, žaislų parduotuvėje! Tad mergaitės kambarys buvo pilnas žaislų, o jų šeimininkė, deja, nemylėjo ir jais nesirūpino, atvirkščiai, elgdavosi labai negražiai ir dažnai nuskriausdavo. Tad vieną
dieną kareivis Žygūnas, medžiotojas Pykšt Pokšt,
lėlė vartiklė Cingu Lingu, Jūrininkas ir kiti žaislai
nusprendė – gana kentėti! Sėdo į žaislinį automobilį ir išsiruošė į nuotykių kupiną kelionę…
322. Bagdonaitė, Rita. Duonos pasakojimas :
[apie duonos kelią / skaitovas Darius Sinkevičius. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: K.: Šviesa,
2006.
„Duonos pasakojimas“ — tai istorija apie duonos kelią. Duona tokia įprasta kasdienybės dalis,
kad retai susimąstome, kaip ji atsiranda ant mūsų
stalo. Ar žinai, iš ko kepama duona? Ar gali įsi203

vaizduoti, kokius išbandymus patiria rugio grūdas,
kol išdygsta ir subręsta? Gal kada nors matei, kaip
kertami rugiai? O kas juos sumala? Paskaityk istoriją, kurią papasakojo pati Duona, ir viską sužinosi.
323. Baltrukonytė, Jurgita (1969–). Viskas
bus gerai, arba Liuka robotų karalystėje / skaitovė
Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Grafija: HAPPIMESS labdaros vaikams iniciatyva,
2018.
Knygoje „Viskas bus gerai, arba Liuka robotų karalystėje“ pasakojamos vaikiškos, linksmos
ir liūdnesnės istorijos apie šuniukų šeimyną, gyvenančią daugiabūdėje. Apie besotį Tobį, gražiai
piešiančią Cukrę ir mielą Lulu. Čia yra ir kaimynas
Dogas, kuris tik atrodo piktas, dar yra gydytojas,
kuris vaikšto pasipuošęs tikra varlyte ant kaklo,
yra ir gerieji robotai. Knygoje kalbama apie buvimą ligoninėje ir senelius, kurie meta žiūrėję krepšinį ir skuba pas anūkus. Šluosto jų ašaras ir seka
pasakas.
324. Beresnevičius, Gintaras (1961–2006).
Kaukų šeimynėlė : [pasaka] / skaitovė Regina
Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
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MP3 fmt. – (Žiogams). – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Nieko rimto, 2009.
Tai knyga apie Kaukutį ir Kaukutę, kuriuos
nuolat užklumpa netikėtumai. Nieko keista, juk jie
gyvena senojoje Girioje, kurioje knibždėte knibžda
įvairių mitologinių būtybių!
325. Binkis, Kazys (1893–1942). Kiškių sukilimas : [poema] / skaitovė Lauryna Rakauskaitė.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2005.
Jau klasika tapusi K. Binkio poema vaikams
„Kiškių sukilimas“ alsuoja didžiais nuotykiais ir
karžygio dvasia. Jei esi kiškių draugas, ši knygelė
skirta tau!
326. Boruta, Kazys (1905–1965). Dangus
griūva: [pasakos] / skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V : LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Mokinio skaitiniai). – Tiražas 10 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Žaltvykslės knygos, 2008.
Turinys: Dangus griūva ; Vargšas strazdelis ; Striukis beuodegis ; Kiškis žvairakis – miškų
urėdas ; Katinas šventuolis ir lapė gudruolė ; Kas
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stipresnis galingesnis? ; Gyvulių kalba ; Pilko vilko
ir margo šuns draugystė ; Šlapios lapės vyžos ;
Žalmargio jaučio troba ; Gudrus žvirblis ir nukaršęs šuo ; Vilko teisybė ir lapės gudrybė ; Kačių ir
pelių kelionė į vestuves ; Kiškio dovanos ; Senių
palikimas ir jo atradimas ; Stroliabobė
327. Burroughs, Edgar Rice (1875–1950)
(Barouzas, Edgaras Raisas). Marso princesė :
[fantastinis romanas] / skaitovė Eglė Čekuolytė.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Kitos knygos, 2017.
Kas nėra žavėjęsis džiunglių valdovo Tarzano
nuotykiais? Tačiau ne visi žino, kad knygų apie
Tarzaną autorius Edgar Rice Burroughs, laikomas mokslinės fantastikos pradininku, yra sukūręs
ne mažiau populiarią seriją apie šaunųjį kapitoną
Džoną Karterį. „Marso princesė“ – pirmasis romanas, pasakojantis apie neįtikėtinus JAV pilietinio karo veterano nuotykius Marse. Pabėgęs nuo
užpuolikų Džonas atranda paslaptingą olą, staiga
krinta suparalyžiuotas ir pasijutęs naujame kūne
atsiduria karingų tarkų gentyje. Žemėje vykęs karas yra tik mažas mūšis palyginti su tuo, kas Džono
laukia Marse. Raudonosios planetos ir jos gyventojų likimas – jo rankose…
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328. Cass, Kiera (1981–) (Kas, Kera). Atran
ka : [romanas] / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2013.
Trisdešimt penkioms merginoms Atranka yra
puiki proga. Galimybė užkariauti princo Maksono
širdį ir pakliūti į aukščiausią visuomenės luomą –
tviskančių suknelių ir brangenybių pasaulį. Tačiau
Amerika Singer visai netrokšta tapti atrinktąja.
Dalyvavimas konkurse keltų grėsmę jos ir žemesnei kastai priklausančio mylimojo Aspeno slaptiems jausmams. Prasideda nuožmi kova dėl karūnos, o nugalėti visai netrokštanti Amerika atsiduria
pačiame jos centre…
329. Cass, Kiera (1981–) (Kas, Kera). Eli
tas : [romanas] / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Ciklo „Atranka“ 2–oji knyga. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2014.
Antrojoje „Atrankos“ knygoje emocijos virte
verda. Knygos autorė yra tikra meilės trikampių
meistrė ir skaitytojai kartu su Amerika Singer nepaliaus svarstyti: Maksonas ar Aspenas? Aspenas
ar Maksonas? Iš trisdešimt penkių merginų kovo207

je dėl princo Maksono širdies ir galimybės tapti
Ilėjos princese liko tik šešios. Kol favorite laikoma
Amerika bandys apsispręsti, prie kurio vaikino labiau linksta jos širdis, konkurentės regs gudrius
planus, kaip užkariauti princo širdį. Viską dar labiau komplikuos netikėti įvykiai, kurie sudrebins
Ilėjos karalystę…
330. Cass, Kiera (1981–) (Kas, Kera). Karū
na : [romanas] / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Ciklo „Atranka“ 5–oji knyga. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Idlina laukia dienos, kai visi jaunuoliai iškeliaus iš rūmų ir ji ramiai galės atsidėti karalystės
valdymui. Tačiau mamos liga ir brolio dvynio pabėgimas iš rūmų apverčia jos planus aukštyn kojom.
Mergina suvokia nebenorinti likti viena ir svajoja
apie laimingą Atrankos pabaigą, tokią, kokią prieš
dvidešimt metų patyrė jos tėvai. Kartu ji trokšta karalystės gyventojų palankumo, kurio, priešingai nei
tėvai, stokoja. Valdinių akyse Idlina tėra išlepinta ir
išdidi princesė, nesidominti paprastų žmonių gyvenimu. Ar jai pavyks pakeisti tokį jų požiūrį, ar ledinę valdovės širdį ištirpdys bent vienas vaikinas?
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331. Cass, Kiera (1981–) (Kas, Kera).
Paveldėtoja : [romanas] / skaitovė Monika Bara
nauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Ciklo „Atranka“ 4–oji knyga.
– Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Princesė Idlina augo klausydamasi užburiančių pasakojimų, kaip susipažino jos tėvai. Prieš
dvidešimt metų jos mama Amerika Singer pateko
į Atranką, užkariavo princo Maksono širdį ir nuo
tol jie gyveno ilgai ir laimingai. Idliną visada žavėjo ši romantiška istorija, bet mergina nė nesvajojo, kad ir jai galėtų nutikti kas nors panašaus. Bet
vieną dieną jai pačiai tenka skelbti Atranką. Į rūmus susirenka kruopščiai atsijoti trisdešimt penki
pretendentai į princesės ranką. Laimėti nusiteikusių vaikinų laukia žūtbūtinės varžybos. Bet ar nors
vienam pavyks sudaužyti skeptišką išdidžiosios
Idlinos nusiteikimą ir pažadinti jos širdį?
332. Cass, Kiera (1981–) (Kas, Kera). Sire
na : [romanas] / skaitovė Monika Baranauskaitė–
Grajauskienė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Ji vis girdėjo: „Negali daryti nieko, kas atskleistų mūsų paslaptį. Negali užmegzti artimų
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santykių su žmonėmis. Gali bendrauti tik su mumis, išrinktosiomis, ir visagaliu vandenynu. Taip,
jausies vieniša, atskirta nuo pasaulio, bet kai visa
tai baigsis, gausi didžiausią dovaną – gyvenimą.
Paklusnumas ir kantrybė – tai viskas, ko iš tavęs
reikalaujama.“ Kalen laikėsi taisyklių ir laukė pažadėtojo stebuklo. Tačiau netikėtai į jos gyvenimą
įsiveržė Akinlis ir visos taisyklės prarado prasmę.
Ji nustojo tikėti ateitimi, nebenorėjo laukti. Kalen
troško gyventi čia ir dabar, ir visa savo esybe pasinerti į taip išsvajotąją meilę…
333. Cass, Kiera (1981–) (Kas, Kera).
Vienintelė : [romanas] / skaitovė Monika Baranaus
kaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Ciklo „Atranka“ 3–ioji knyga. –
Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
„Vienintelė“ – trečioji, paskutinė „Atrankos“
knyga. Štai ir atėjo laikas išrinkti nugalėtoją. Tą
vienintelę, kuriai atiteks princo Maksono širdis ir
karalienės karūna. Iš pradžių jų buvo trisdešimt
penkios merginos, trokštančios tapti princo išrinktąja. Atsitiktinai tarp jų patekusi ir nėmaž nenorėjusi laimėti Amerika nė nenumanė, kad konkursui
baigiantis ir pati svajos tapti nugalėtoja. Pergalė
visai šalia. Bet ar pavyks įveikti paskutines, pačias
sunkiausias, kliūtis?
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334. Černiauskaitė, Laura Sintija (1976–).
Žiema, kai gimė Pašiauštaplunksnis : [apysaka] /
skaitovė Jūratė Jastromskaitė. – V.: LAB, 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2014.
Lauros Sintijos Černiauskaitės apysaka „Žie
ma, kai gimė Pašiauštaplunksnis“ – knyga, skirta
vaikams, beįžengiantiems į paauglystės metus.
Paauglystė – laikotarpis, kai jaunas žmogus pradeda uždavinėti (ir sau, ir kitiems) labai sudėtingus
klausimus, į kuriuos atsakymų dažnokai neranda ir
ne vieną dešimtmetį pragyvenęs žmogus. Autorė
meistriškai įveda į vaiko pasaulį, kuriame atsispindi ir baimės, ir viltys, ir svajonės, pirmieji pamąstymai apie anapusinį pasaulį. Knygos herojai patiria
neįtikėtinų, kvapą gniaužiančių nuotykių, nors taip
ir lieka neaišku – tikrų ar tik menamų.
335. Černiauskas, Rimantas (1950–2011).
Slieko pasaka / skaitovė Edita Krakauskaitė. – V.
:LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tiražas 14 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Versus aureus, 2007.
Slieko pasaka“ pateikia sensaciją: mokykla
atsibosta ne tik mokiniams! Nieko nestebina, kai
vaikai pareiškia, kad jiems pabodo mokytis. Tačiau
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ko tikėtis, kai savo darbo dirbti nebenori mokytojai? „Slieko pasakoje“ jie vieną dieną tiesiog ima
ir… nebemoko. Maža to – jie sugalvoja mokinius
paklaidinti labirinte! Tai nuotaikinga ir nuotykinga
pasaka apie tai, kaip mokykloje nebegalėjo mokytis vaikai ir sliekai.
336. Daciūtė, Evelina (1975–). Laimė yra
Lapė : [pasaka] / skaitovė Laura Ivoškienė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Tikra
knyga, 2017.
Kartą viename dideliame mieste gyveno berniukas. Jis turėjo tėtį, mamą ir namelį medyje.
Vieną dieną Povilo gyvenime atsirado lapė. O kai
tave gyvenime atsiranda lapė – lauk visko. Jautri
rašytojos Evelinos Daciūtės parašyta ir Aušros
Kiudulaitės nupiešta istorija „Laimė yra lapė“ pasakoja apie berniuko ir lapės draugystę, apie dosnumą, praradimo liūdesį ir atradimo džiaugsmą. Apie
tai, kas svarbu kiekvienam – dideliam ir mažam.
Apie laimę.
337. Davies, Benji. Nojus ir banginis / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš:
K.: Presa, 2017.
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„Nojus ir banginis“ – tai istorija apie vienišą
berniuką, į krantą išmestą banginį ir draugystę,
kuri visiems laikams pakeis jų gyvenimus.
338. Davies, Benji. Nojus ir banginis žiemą /
skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 10 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Presa, 2018.
Nojus su tėčiu gyvena prie jūros. Vieną žiemos vakarą tėtis negrįžta iš žvejybos namo ir
Nojus vienas pats leidžiasi jo ieškoti į šaltą, ledinę, snieguotą naktį…Benji Davies – nepaprastai
talentingas autorius, iliustratorius ir animacijos
režisierius, gyvenantis Londone, pelnęs ne vieną
prestižinį apdovanojimą. Jo knygos, mylimos vaikų ir liaupsinamos kritikų, jau išleistos daugiau nei
30–yje šalių.
339. Degutytė, Janina (1928–1990). Baltas
gulbių sostas / skaitovė Edita Matonytė. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 1984.
Janinos Degutytės eilėraščių knyga „Baltas
gulbių sostas“ savo menine verte išskirtinė ne tik
poetės kūryboje, bet ir visoje lietuvių vaikų poezijoje. Joje sudėti patys brandžiausi eilėraščiai, ku213

rių daugelis, be abejonės, mūsų mažųjų poezijos
klasika. Šis rinkinys akivaizdžiai byloja apie savitą
ir jaukų poetinį pasaulį, kuriame vaikui artima ir suprantama forma poetizuojami šviesiausi žmonijos
idealai, moralinis žmogaus grynumas…
340. De Mari, Silvana (1953–). Paskutinis
orkas : [romanas]. – V.: LAB, 2017. – (Garsina
savanoriai).
Kn. 2 / skaitovė Laura Ivoškienė. – 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Nieko rimto, 2016.
Paskutiniam elfui Joršui atvedus bėglius į saugią pakrantę, prasidėjo naujas taikus gyvenimas.
Vaikai užaugo ir sukūrė savo šeimas. Joršo dukra
Erbrou paveldėjo stebuklingas tėčio galias. Bet ne
viskas taip ramu, kaip atrodo. Vadas Rankstrailis,
visų orkų siaubas ir žmonių gelbėtojas, grįžo į
Daligarą. Tačiau vietoj padėkos buvo įmestas į požemius… Kas turėtų nutikti, kad Joršasir jį kadaise persekiojęs Rankstrailis vėl susitiktų ir gal net
susivienytų?
341. De Mari, Silvana (1953–). Paskutinis
orkas : [romanas]. – V.: LAB, 2017. – (Garsina
savanoriai).
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Kn. 3 / skaitovė Laura Ivoškienė. – 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Nieko rimto, 2016.
Daligaro miestą supa orkai. Tai žiaurūs žmonių tautos priešai, nuo kurių išsigelbėjimo nėra.
Bet gal yra vilties? Į likimo valiai paliktą miestą grįžo legendinio valdovo Arduino įpėdinė Rozalba.
Žmonės greitai paskelbė ją karaliene. Mažoji
Erbrou iš savo tėčio elfo paveldėjo stebuklingų galių, kurios tikrai pravers. O karys Rankstrailis padarys viską, kad apgintų žmones nuo nekenčiamų
orkų, kurie kadaise nuskriaudė jo šeimą…
342. Donald, Alison. Lokys bibliotekininkas : [skiemenuota istorija] / Alison Donald ir Alex
Willmore ; skaitovas Audrius Meška. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 10 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Baltos lankos, 2017.
Bibliotekoje metas skaityti pasaką, tačiau bibliotekininkės Matildos vis dar nėra! Viltė su draugais leidžiasi į mįslingą panelės Matildos paiešką. Sekdami paliktomis užuominomis, jie suranda
naują gauruotą bibliotekininką!
343. Erlbruch, Wolf (1948–) (Erlbruchas,
Volfas). Antis, Mirtis ir tulpė : [alegorinis pasakoji215

mas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 10 egz..
Įgarsinta iš: V.: Odilė, 2018.
Knygoje „Antis, Mirtis ir tulpė“ paliečiama
vaikų literatūroje neįprasta, bet labai svarbi – gyvenimo pabaigos – tema. Vaikai anksčiau ar vėliau paklausia tėvų, senelių, auklėtojų apie mirtį.
Atsakymo jie laukia kuo aiškesnio, be užuolankų.
344. Ewing, Amy. Juodasis raktas : [roma
nas] / skaitovė Monika Baranauskaitė–Grajaus
kienė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Trilogijos „Vienišasis miestas“ 3–ioji knyga. –
Tir. 20 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2017.
Violeta ir Vienišojo miesto žmonės per ilgai
gyveno priespaudoje, kontroliuojami ir engiami
Brangakmenio kilmingųjų. Vis stiprėjanti sukilėlių
organizacija „Juodasis raktas“ ketina nuversti valdžią ir išgriauti sienas tarp miesto rajonų. Violeta
yra viena iš sukilimo vadų, bet turi ir asmeninį tikslą – išgelbėti seserį Heizelę, kurią pagrobė Ežero
kunigaikštienė. Pirmiau ji ilgai kovojo, siekdama
pabėgti iš Brangakmenio, o dabar ryšis bet kam,
kad sugrįžtų ir išvaduotų ne tik Heizelę, bet ir visą
Vienišąjį miestą.
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345. Ferrero, Bruno (1946–). Džiaugsmingų
Kalėdų istorijos : trumpi pasakojimai sielai / skaitovė Rima Čerapė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: V.: UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“,
2004.
Turinys: Slaptojo valdovo paieškos ; Abakukas
ir Jeremijas ; Trys iš septynių ; Legenda apie
eglutę ; Sidabro voratinklis ; Angelėlio dovana ;
Kalėdų eglutė grįžo namo ; Legenda apie šventąjį
Kristoforą
346. Gudonytė, Kristina (1949–). Drugeliai
virš bedugnės : romanas / skaitovė Guoda Bružaitė.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Tyto alba, 2017.
Vyresniems paaugliams skirtoje knygoje
„Drugeliai virš bedugnės“ svarbiausia yra veikėjai. Cezaris – išradėjas, regintis keistus sapnus,
Kotryna – naiviai apsimelavusi, girdi keistą anapusinį balsą, Ugnė – išskirtinai kvapus užuodžianti
mergina, mėgstanti apie juos kalbėti. Ši savotiška trijulė susitinka psichiatrijos ligoninėje. Knygoje
atvirai kalbama apie beprotybę, apie nerimą ir baimes. Kaip jauni žmonės išgyvena meilę, netektį,
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išdavystę, kaip ieško savyje ir kituose gerumo bei
tolerancijos…
347. Haig, Matt (1975–) (Heigas, Matas).
Mergaitė, kuri išgelbėjo Kalėdas / skaitovė Toma
Žadvydaitė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Tyto alba, 2017.
Kai patį pirmą kartą Tėtušis Kalėda nusprendė nuskristi pas vaikus, magijos neužteko, nes juo
tikėjo tik viena mergaitė iš Londono. Aštuonmetė
Amelija Višart. Tik jos dėka atėjo Kalėdos! Bet
paskui Ameliją užgriuvo nelaimės: mirė jos mama,
o ji pati buvo jėga apgyvendinta bjauraus ir savanaudžio pono Šliužo prieglaudoje. Išgelbėti ją galėjo tik stebuklas… arba Tėtušis Kalėda. Amelijos
liūdesys kasdien vis didėjo, ir magija blėso… O be
magijos Tėtušis Kalėda negalėjo keliauti. Reikėjo
skubiai rasti Ameliją. Kad visi pasaulio vaikai vėl
galėtų džiaugtis Kalėdomis, Amelija privalėjo patikėti stebuklais…
348. Ivanauskaitė, Jurga (1961–2007).
Stebuklinga spanguolė / skaitovė Živilė Kuncaitė.
– V : LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Vyturys, 1991.
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Čia atgyja gamta, jos kuždesys įgyja regimą
kūną, girdimą balsą paukščių sparnais, gėlių vainikais pasipuošusiuose veikėjuose. Jie gyvena kvepiančių čiobrelių kilimais apklotose pilyse, spanguolėmis nusėtame raiste. Spanguolė kūrinyje yra
visur, ji atveria ir užbaigia jo siužetą. Paragavęs
stebuklingos spanguolės kūrinio pagrindinis herojus Algiukas pakliūva į Lietuvos motinos gamtos
karalystę, kurioje sutinka žvėrių, paukščių, augalų,
vėjo, vandens, ugnies galiomis apdovanotų fantastinių veikėjų. Kūrinyje kalbama apie draugystę tarp
žmogaus ir gamtos. Draugystei, buvimui kartu reikalingas pokalbis, gebėjimas matyti vienam kitą,
todėl gamta kūrinyje yra sužmoginama, o žmogus
sugamtinamas.
349. Kasparavičius, Kęstutis (1954–).
Apie daiktus : trumpos istorijos : rinkinys iš knygų
„Kvailos istorijos“ ir „Trumpos istorijos“ / skaitovas
Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Nieko rimto, 2016.
Turinys: Trys knygos ; Arbatos klubas ; Batai
; Ginčas ; Tualetinė istorija ; Ant viryklės ; Ąsotis ;
Parkeris ; Stalas ; Židinys ; Čiaupas ; Dantų šepetukas ; Pagalvė ; Lenktinis peiliukas ; Baisi istorija
; Televizorius ; Kėdžių lenktynės ; Plaukų kirpimo
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mašinėlė ; Veidrodis ; Džiovintuvas ; Šviestuvas ;
Prožektorius ; Sieninis laikrodis ; Žvakė.
Namuose knibždėte knibžda daiktų, ir kiekvieno jų gyvenimas – atskira istorija. Tik pažiūrėkite:
puodelis pykstasi su lėkštute (bet visada susitaiko),
tualetą valdo karalius Klozetas Pirmasis, valgomojo kėdės lenktyniauja aplink stalą, batai ir šlepetės
varžosi dėl šeimininko dėmesio! O kiek dar visko
vyksta mums to net nežinant?...
350. Kasparavičius, Kęstutis (1954–). Apie
gyvūnus : trumpos istorijos / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Nieko
rimto, 2017.
Turinys: Sargas ; Meilės istorija ; Du kiškiai
; Pingvinai ; Pelėda ; Gyvatė ; Skraidanti katė ;
Žirafa ; Kengūra ; Lenktynės ; Pelikanas ; Kiaulės ;
Karvė ir šulinys ; Sala ; Žvejyba ; Paslaptingas svečias ; Giesmininkas ; Planeta ; Knyginė karvutė ;
Kurmis ; Dvi sraigės ; Antistorija ; Pelytė ir pabaisa
; Mėnulis
„Apie gyvūnus. Trumpos istorijos“ – tai rinktinė, kurioje sutiksime ne tik kates, šunis, bet ir pelikaną, pingvinus, kurmį ir dar daug kitų Kęstučio
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Kasparavičiaus draugų iš jo knygų „Kvailos istorijos“, „Trumpos istorijos“ ir „Braškių diena“.
Pamatysite – net toks mažas ir lėtas gyvūnėlis
kaip sraigė gali būti ne mažiau svarbus už didelį
baltąjį lokį!?
351. Kasparavičius, Kęstutis (1954–). Meš
kelionė : didžioji kalėdinė Meškinų šeimynos kelionė aplink pasaulį / skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Nieko rimto, 2017.
Rudųjų Meškinų šeima ketina aplankyti lokių
giminaičius, gyvenančius atokiausiuose Žemės
kampeliuose. Jie užsuks pas baltuosius lokius
Šiaurės ašigalyje, meškėnus Šiaurės Amerikoje,
koalas Australijoje, pandas Kinijoje. Ir tai – dar ne
visi, kuriems reikia perduoti Kalėdų Senelio linkėjimus ir dovanas. „Meškelionė“ – dailininko ir rašytojo Kęstučio Kasparavičiaus dovana meškinų ir
kelionių gerbėjams. Kelionei pasibaigus Meškučiai
Angeliukai ir Žvaigždžių Lokiai pakvies išmokti dvi
kalėdines daineles.
352. Kasparavičius, Kęstutis (1954–). Po
vandeninė istorija : [pasaka] / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
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MP3 fmt. – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Nieko
rimto, 2013
Jūroje siautėjant bangoms, darbščioms žuvelėms nėra laiko ilsėtis – tik spėk suktis! Kai audros
blaškomas garlaivis užplaukia ant seklumos, reikia
čiupti inkarą ir smarkiai trūktelėti. Kai aukštos bangos nuneša tolyn kokią vienišą salą, tenka grąžinti
paklydėlę ten, kur jai ir vieta. O kai saulę apgula
tamsūs debesys, reikia nedelsiant juos išvaikyti.
Darbo – per akis. Ir nors žuvelės dirba pasišokinėdamos, kartais ir joms norisi pasvajoti apie padorias atostogas kur nors kitoje jūroje. Visa laimė,
kad pačiam dugne gyvenantis Aštuonkojis sutinka
ištiesti pagalbos… kojas.
353. Kasparavičius, Kęstutis (1954–). Trum
pos istorijos / skaitovė Jolanta Pašutienė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Nieko
rimto, 2005.
Ne vienoje pasaulio šalyje, taip pat ir Lietuvoje,
žinomo menininko Kęstučio Kasparavičiaus knygoje „Trumpos istorijos“ atgyja daiktai, žmonių kalba
prabyla gyvūnai. Visi jie tampa savitais, dažniausiai keistais ir truputį juokingais pasakų veikėjais.
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354. Krüss, James (1926–1997) (Kriusas,
Džeimsas). Timas Taleris, arba Parduotas juokas
: [apysaka] / skaitovė Vaida Šilaikienė. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Iš „Vyturio“ kišenės) (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Vyturys, 1999.
„Timas Taleris, arba Parduotas juokas“ – tai
nuotaikingas pasakojimas apie paprastą, nuoširdų, gyvenimu besidžiaugiantį berniuką, kuris savo
juoku bando nugalėti visus gyvenimo sunkumus.
Ryškūs veikėjai, intriguojantis siužetas, lengvi, paprasti ir kiekvienam suprantami pagrindinio herojaus samprotavimai, kas gyvenime svarbiau – turtas, valdžia ar mokėjimas juoktis.
355. Kubilinskas, Kostas (1923–1962). Agė
melagė : [poemėlė] / skaitovė Regina Jokubauskaitė.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 10
egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 2011.
Kosto Kubilinsko kūryba pamokanti. „Agė
melagė“ – linksmas, nuotaikingas kūrinėlis apie
mergaitę, kuri taip melavo, tiek gudravo, kad net
visi žaisliukai ir skanėstai neapsikentė ir nuo jos
pabėgo.
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356. Landsbergis, Vytautas V. (1962–). Iš
gyvenimo laumių / skaitovė Eimantė Korytė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Domi
nicus Lituanus, 2017.

358. Landsbergis, Vytautas V. (1962–). Pūkis
ir šarka : [pasaka] / skaitovė Laura Kačalovienė. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Pūkio
pasakos) (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Dominicus Lituanus, 2014.

„Iš gyvenimo laumių“ – nauja knyga paaugusiems ir suaugusiems skaitytojams, kurioje rašytojas kūrybiškai perkelia mitologines lietuviškų
pasakų paraleles į šių dienų gyvenimą. „Velnio
akmens“ festivalio kontekste susikerta mitas ir
realybė, trylikamečio Jauniaus ir jo tėvų šeimos
santykių drama bei absurdiški, fantastiški laumių
pasaulio nuotykiai.

Šioje knygelėje „Pūkis ir Šarka“ lapiukas
Pūkis supranta, kad susidraugauti galima padedant kitiems. Atnešęs karvutės pieno susižeidusiai Šarkai, lapiukas tampa jos draugu. „Pūkio pasakos” – tai knygelė 2–7 metų vaikams, kuriose
paprasta ir linksma forma pasakojama apie bendraamžio lapiuko pasaulio pažinimą, draugus, pramogas, skaudžias ir linksmas gyvenimo pamokas.

357. Landsbergis, Vytautas V. (1962–).
Julijos sapnai : [pasaka] / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Nieko
rimto, 2006.

359. Landsbergis, Vytautas V. (1962–).
Pūkis karalius / skaitovas Audrius Čaikauskas. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Pūkio
pasakos). – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Dominicus
Lituanus, 2018.

„Julijos sapnai“ – tai istorija apie mergaitę sapnuose keliaujančią per apvalųjį, kampuotąjį, raudonąjį, atvirkščią pasaulius. Klausimai, kurie iškyla
mažajai Julijai, iškyla ir mums – suaugusiems vaikams: ar gali kartu sugyventi ir vienas kitu džiaugtis
„apvalus“, „kampuotas“, gal „atvirkščias“ žmogus?

„Pūkis karalius“ – linksmojo lapiuko Pūkio
nuotykių tęsinys, kuriame šis neklaužada matuojasi karaliaus karūną ir mokosi, kaip pagarbiai elgtis
su kitais.

224

360. Liniauskas, Jonas (1955–). Oranžinis
čiulptukas, arba Mano pirmas sandėris : [apsaky225

mas] / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Bebriuko Barto
pasakos). – Tiražas 10 egz. – Įgarsinta Iš: V.: Vaga,
2002.
Nedidelis apsakymas apie bebriuką Bartą,
ilgai negalėjusį atsisveikinti su skaniu oranžiniu
čiulptuku.
361. Liobytė, Aldona (1915–1985). Devy
niabrolė : 3 veiksmų scenos pasaka vaikams / skaitovas Vytautas Širka. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Vaga, 1973.
362. Liobytė, Aldona (1915–1985). Lėlė
Aili : [apysaka] / skaitovė Regina Jokubauskaitė.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Vaikų bibliotekėlė). – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“,
2015.
Šioje knygelėje pasakojama estiškos lėlės Aili
klajonių istorija. Tai ji, mažos mergaitės Monikos
lėlė, patyrusi įvairiausių nuotykių, „suranda“ Linui,
berniukui iš vaikų namų, naujus namus.
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363. Maas, Sarah J. (1986–) (Mas, Sara
Dž.). Įkalinta tamsoje : [romanas] / skaitovė Indrė
Baronienė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Ciklo „Užkerėtas dvaras“ 2–oji knyga. – Tir.
19 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2016.
Feirė nežuvo Amarantos gniaužtuose ir grįžo į Pavasario Dvarą. Nors dabar ji apdovanota
Didžiųjų Fėjų galiomis, širdis liko žmogaus, ir ji negali pamiršti siaubingų dalykų, kuriuos padarė, kad
išgelbėtų Tamlino tautą. Feirė nepamiršo ir sandorio su Risandu, šiurpiojo Nakties Dvaro Didžiojo
valdovo. Kol ji raizgo politikos, aistrų ir akinamos
galios voratinklį, kyla didesnis blogis – ir galbūt
tik ji gali jį sulaikyti. Bet prieš tai reikia pažaboti
alinančias galias, išsigydyti palūžusią sielą ir nuspręsti, kokios ateities trokšta sau ir sudraskytam
pasauliui. Nusikelk į stebuklingą pasaulio pakraštį
pribloškiamame „Užkerėto dvaro“ tęsinyje.
364. Maas, Sarah J. (1986–) (Mas, Sara Dž.).
Užkerėtas dvaras : [romanas] / skaitovė Monika
Baranauskaitė–Grajauskienė. – V.: LAB, 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 19 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2016.
„Užkerėtas dvaras“ – tai pirmoji naujos maginės fantastikos trilogijos dalis. Feirė – ypatinga
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mergina. Šeimai praradus visą turtą, ji tapo medžiotoja, kad galėtų pasirūpinti raišu tėvu ir dviem
seserimis. Tačiau vienas šūvis pakeitė jos likimą.
Nušovusi stebuklingą padarą, ji buvo įkalinta užkerėtame dvare.Nugabenta į pavojingą, tik iš pasakų
žinomą šalį, Feirė sužino, kad ją pagrobė ne žvėris, o Tamlinas, laumių Didysis Valdovas. Iš pradžių jam priešiški jausmai pamažu virsta aistros
ugnimi, bet kyla grėsmė laumių šaliai. Feirei teks
kovoti, kad išsklaidytų senovės prakeiksmą, kitaip
Tamliną praras amžiams.
365. Marcinkevičius, Justinas (1930–2011).
Voro vestuvės : [poema] / skaitovas Vytautas Širka.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2009.
Dažno tėvelio iš vaikystės žinoma Lietuvos
poeto, klasiko Justino Marcinkevičiaus poemėlė
vaikams apie nedorėlį vorą, kuris vien tik sau norėjo pasigrobti saulę…
366. Mašiotas, Pranas (1863–1940). Kiškis
vagilis : vaizdeliai ir pasakaitės / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 1984.
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Knygelėje – pasakėlės iš paukšių bei žvėrių
gyvenimo.
367. Matutis, Anzelmas (1923–1985). Girios
televizorius / skaitovas Vytautas Širka. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 10 egz. –
Įgarsinta iš: V.: Vaga, 1973.
Su didele meile poetas kalbėdavo apie kiekvieną mažiausią daiktelį ir apie didžiulę girią.
Nemaža valandų A. Matutis, didelis gamtos mylėtojas, daug laiko praleisdavo gražiame kampelyje
prie Uosupio triūsdamas, ieškodamas girios grožybių, rašydamas pasakas vaikams. Girios bičiulis
ir draugas, gamtos šlamesyje ir ošime sugebėjęs
atrasti sau artimas gaidas.
368. Matutis, Anzelmas (1923–1985). Žilo
šilo darbininkai / skaitovė Regina Jokubauskaitė.
– V. : LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Bitelė). – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: K. : Šviesa,
1985.
Žaliame miške uoliai triūsia šimtai darbininkų – skruzdėlytės tempia spyglius, barsukai rausia
olą, vėjai sėja sėkleles, vaikai kelia inkilus, o eigulys žvitria akimi viską stebi. Medžiuose, ore, po
229

žeme ir ant žemės virte verda miško gyvenimas, į
kurį nukelia smagūs Anzelmo Matučio eilėraštukai.
369. Michalkovas, Sergejus (1913–2009).
Prietaringas kiškis : [pasaka] / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Gimtasis
žodis, 2007.
Knygelėje pateikiamas nuotykių kupinas pasakojimas apie nepaprastą kiškio kelionę lėktuvu.
370. Mieželaitis, Eduardas (1919–1997).
Zuikis puikis : [poemėlė] / skaitovas Vytautas Širka.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2015.
Gražiausia ir žinomiausia, ne vieną kartą per
šešiasdešimt metų išauginusi Eduardo Mieželaičio
poema „Zuikis Puikis“!
371. Misevičius, Albertas Vytautas (1924–
1994). Danuko Dunduliuko nuotykiai / skaitovė
Gitana Tomaševičė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14
egz. – Įgarsinta iš: V.: Vyturys, 1989.
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Lietuvių rašytojas Vytautas Misevičius (1924–
1994) „Danuko Dunduliuko nuotykius“ sukūrė prieš
keletą dešimtmečių, todėl vaikai už gerą mokymąsi čia dar gauna penketukus, o ne dešimtukus,
arba rublį ledams… Tačiau visais laikais vaikystės
džiaugsmai ir įspūdžiai būna panašūs, nestinga
smagių, o kartais ir liūdnų nuotykių – kaip ir herojui Danukui Dunduliukui.
372. Paltanavičius, Selemonas (1956–). Jei
tu slieko nepažįsti / skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
10 egz. – Įgarsinta iš: K.: Debesų ganyklos, 2018.
Kiekvienas vaikas, braidžiojantis po daržą ar
pievą yra matęs tą paslaptingą šliaužiantį gyvūną.
Kas gi tas sliekas? Ar tikrai jis nuo ryto iki vakaro
tik rausia žemę , o nusileidus saulei ramiai miega? Pasirodo, šie mažieji dirvos gyventojai gyvena
be galo įdomų ir netikėtumų kupiną gyvenimą – tik
apie jį mažai kas žino.
373. Paltanavičius, Selemonas (1956–).
Raudonkojis raudonsnapis / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Tėviškė). – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Vyturys, 1989.
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S. Paltanavičiaus knygelė „Raudonkojis raudonsnapis“ iš kitų „Tėviškės“ serijos knygų išsiskiria
pasakojimo ypatybėmis, siekiu sušildyti informacinę medžiagą. Štai kaip autorius skaitytojams prisistato anotacijoje: „Daugiau nei prieš tris dešimtis metų (1956), sausį, per pačius žiemos šalčius,
mano gimtajame Užbalių kaime pasirodė gandras.
Kaip jis atskrido žiemą ir kodėl manęs negalėjo atnešti kas nors kitas – man buvo svarbūs klausimai,
kuriais įkyrėdavau savo Mamai...“
374. Perrault, Charles (1628–1703) (Pero,
Šarlis). Berniukas Pirštukas : [pasaka] / skaitovė
Laura Kačalovienė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Mažoji Rosma, 1999.
375. Petkevičius, Vytautas (1930–2008).
Didysis medžiotojas Mikas Pupkus : [apysaka] /
skaitovė Vilija Česnavičienė. – V.: LAB, 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Grigo Ratai : lietuvių vaikų literatūros klasika) (Garsina savanoriai). – Tir.
14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2001.
„Didysis medžiotojas Mikas Pupkus“ žinomo
lietuvių rašytojo Vytauto Petkevičiaus knyga vaikams. Apysakoje sodriu ir šmaikščiu stiliumi vaizduojami paradoksalūs žmogaus ir gamtos santy232

kiai technikos amžiuje. Komiškame siužete pinasi
nuotykiai ir folkloras, nemažai mokslinės fantastikos elementų.
376. Petkevičius, Vytautas (1930–2008).
Kodėlčius : [apysaka] / skaitovas Audrius Čaikaus
kas. – V.: LAb, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Alma littera, 2008.
„Kodėlčius“ – tai viena mėgstamiausių mažųjų skaitytojų rašytojo Vytauto Petkevičiaus knygų.
Ją autorius kūrė net 17 metų, dažnai lankydamasis vaikų darželiuose, mielai bendraudamas su
vaikais ir juos stebėdamas. Knygelėje „Kodėlčius“
surinkti šimtai mažylių „kodėl“ ir pačių susirasti atsakymai. Taip rašytojas tarsi įėjo į vaikų gyvenimą,
parodė, kaip jis „kuria savo pasaulį ir kurdamas vis
pasitikslina“.
377. Petkevičius, Vytautas (1930–2008).
Tik trys vilkiukai : apsakymai / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vyturys, 1986.
378. Potter, Beatrix (1866–1943) (Poter,
Beatričė). Pasaka apie dvi negeras peles / skaitovas Audrius Meška. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
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diskas MP3 fmt. – (Step by step = Gera pradžia).
– Tiražas 10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vyturys, 1998.

Širka. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Gimtasis žodis, 2006.

Tai miela pasakėlė apie du peliukus, kurie įsibrovė į lėlių namelį. Ji skirta vaikams, bet gali patikti ir suaugusiems, kurie neabejingi vaikų literatūrai,
mėgsta prisiminti vaikystę ir nori geriau susipažinti
su Beatrix Potter kūryba.

381. Puškinas, Aleksandras (1799–1837).
Pasaka apie žvejį ir žuvelę / skaitovas Vytautas
Širka. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Gimtasis žodis, 2006.

379. Preussler, Otfried (1923–2013) (Prois
leris, Otfrydas). Raganiukė : jaunesniam mokykliniam amžiui / skaitovė Živilė Jankauskaitė. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Victoria,
1992.
Kartą gyveno tokia ragana, ne ragana net, o
raganiukė, mat jai buvo tik šimtas dvidešimt septyneri metai, o šitoks amžius raganai – vienas juokas. Raganiukė kasdien maždaug po šešias valandas mokėsi burti. Bet tai šis, tai tas imdavo ir
nepavykdavo. Be to, Valpurgijos naktį nenuorama
raganiukė užsitraukė senų raganų nemalonę ir per
metus turės išpirkti savo kaltę – tapti gera ragana!
380. Puškinas, Aleksandras (1799–1837).
Pasaka apie auksinį gaidelį / skaitovas Vytautas
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A. Puškino pasakos – unikalus rusų kultūros
istorijos reiškinys. Literatūrinės pasakos žanrą išbandė daugelis poetų ir prozininkų, tačiau niekam
nei prieš A. Puškiną, nei po jo nepavyko taip giliai
apčiuopti liaudies poezijos esmės, taip tiksliai perteikti liaudies dvasios, taip švelniai išsaugoti nepakartojamo liaudies kalbos dvelksmo.
382. Rayven, Leisa. Blogasis Romeo : romanas. – V.: LAB, 2018. – 2 kn.
D. 1 / skaitovė ir garso operatorė Monika
Baranauskaitė–Grajauskienė. – 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Baltos lankos, 2017.
Tėvų itin griežtai auklėjama Keisė nuo paauglystės svajojo apie dramos studijas, todėl jos
vienintelis tikslas buvo įstoti į privatų Grovo menų
koledžą. Itanas, pagarsėjęs studentų miestelio blogiukas, gavo paskutinę progą laikyti stojamuosius
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egzaminus. Lemtinga atranka Romeo ir Džuljetos
vaidmenims gauti juos atvedė į vienas kito glėbį. Netikėtai scenoje užgimusiems jausmams
negalėjo atsispirti nei vienas iš jų. Kol galiausiai
Itanas į šipulius sudaužė Keisės širdį ir dingo iš jos
gyvenimo.
383. Rayven, Leisa. Blogasis Romeo : romanas. – V.: LAB, 2018. – 2 kn.
D. 2 : Palūžusi Džiuljeta / skaitovė Monika
Baranauskaitė–Grajauskienė. – 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 24 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Baltos lankos, 2018.
Iš naujo susitikę Brodvėjaus scenoje, Keisė ir
Itanas įsisuka į jausmingą aistrų verpetą. Šis vyras
buvo jos pirmoji meilė, pirmasis parodė, kas yra
svaiginanti aistra, jų tarpusavio trauka leido Keisei
žengti pirmuosius žingsnius svajonių karjeros link.
Tačiau didžiausią žymę Itanas paliko ne kartą sudaužęs jos širdį į šipulius. Itanas pasiryžęs įtikinti
Keisę, kad pasikeitė ir pagaliau gali ištarti žodžius,
kurių ji kažkada taip laukė. Itanas žino negalintis
pakeisti skaudžios praeities, tačiau padarys viską,
kad įtikintų Keisę, jog jiems lemta būti kartu. Ar jam
pavyks rasti kelią atgal į mylimos moters širdį?
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384. Ryan, John (1921–2009) (Rajenas,
Džonas). Jonos pasakojimas apie banginį / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš:
Šiauliai: Jona, 1998.
385. Riggs, Ransom (1979–) (Rigsas, Renso
mas). Sielų biblioteka : knygos „Ypatingų vaikų namai“ tęsinys : 3 knyga : [romanas] / skaitovė Evelina
Jokštė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Alma littera, 2016.
Be galo neįprasta ir jaudinanti Džeikobo
Portmano istorija pasieks aukščiausią įtampos
tašką paskutinėje trilogijos dalyje – „Sielų bibliotekoje“. Čia visiems laikams bus nuspręsta ypatingųjų pasaulio ateitis. Džeikobo laukia nelengva
užduotis. Norėdamas išgelbėti savo ypatinguosius
draugus, uždarytus stipriai saugomoje tvirtovėje,
jis turės keliauti į patį vargingiausią Viktorijos laikų Anglijos lūšnyną. Kelionėje jam padės atrasta
nauja didžiulė galia ir Ema Blum, mergina, mokanti
savo rankose įžiebti ugnį, ir Edisonas Makhenris,
šuo, galintis užuosti pradingusius vaikus.
386. Robberecht, Thierry (1960–). Vilkas, kuris iškrito iš knygos / skaitovė Regina Jokubauskaitė.
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– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 10
egz. – Įgarsinta iš: K. : Debesų ganyklos, 2018.
Kai vieną dieną iš didžiulės ir perkrautos mažos mergaitės bibliotekos lentynos iškrenta knyga, iš jos iškrenta ir aštriadantis juodas vilkas. Jis
greitai supranta, kad tikras pasaulis jam nepasiūlys nieko gero, nes vilką iškart ima gainiotis katė.
Vilkas yra pelės dydžio, juk jis iškrito iš knygos
paveiksliuko, todėl katei būtų visiškai lengva jį sučiupti. Persigandęs vilkas bando grįžti į savo knygą, bet vis nepataiko į reikiamą puslapį.
387. Saja, Kazys (1932–). Pasaka apie du
karalius : pasaka / skaitovas Audrius Čaikauskas.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Vyturiukas). – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga,
1981.
„Pasaka apie du karalius“ – įtaigi istorija vaikams apie gerąjį ir blogąjį karalius, kurie susidurdami su savo karalysčių gyventojais užkrečia juos
gera ar bloga nuotaika. Įtikinamai pasakojama,
kaip pyktis virsta blogiu, o supratimas ir atjauta
skleidžia puikią nuotaiką ir gėrį.
388. Schubiger, Jürg (1936–). Pati pradžia :
istorijos / Jürg Schubiger, Franz Hohler ; skaitovė
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Ilona Lingevičienė. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 19 egz.
– Įgarsinta iš: V.: Gimtasis žodis, 2007.
Kaip atsirado dangus, Žemė, žmonės, žvėrys,
daiktai, didelis juodas paukštis ir durys, kurios kartą atsidarė? Kaip viskas prasidėjo – į šį klausimą
filosofiškai, poetiškai ir linksmai atsako knygelės
autoriai.
389. Sendak, Maurice (1928–2012). Kur gyvena pabaisos / skaitovas Audrius Čaikauskas. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 10
egz. – Įgarsinta iš: V.: Laikas skaityti, 2016.
Maurice‘as Sendakas – amerikiečių rašytojas ir iliustruotojas. Išgarsino jį būtent ši knyga „Kur gyvena pabaisos“. Knygoje pasakojama
apie berniuką Maksą, kuris už siautėjimą po namus mamos pasiunčiamas į lovą be vakarienės.
Kambaryje nutinka keisčiausi dalykai – Maksas
atsiduria džiunglėse, kur sutinka baisius laukinius
padarus – pabaisas. Jis džiaugiasi sugebėjęs pasprukti nuo griežtų namų taisyklių, o ir pabaisos
jo visai negąsdina. Tačiau tolimesnius sprendimus
priimti Maksą priverčia ne kas kita, o namų ilgesys.
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390. Simonaitytė, Ieva (1897–1978). Meilutis
ir Gužiukas : [ikimokykliniam ir jaunesniam mokykliniam amžiui] / skaitovė Regina Jokubauskaitė.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Vyturiukas). – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga,
1976.
Trumpas pasakojimas apie mergaitę ir jos pagalbininkus šuniuką ir žąsiuką.
391. Vaicenavičienė, Monika (1991–). Per
balas link aušros : pasakojimas apie daktaro
Jono Basanavičiaus keliones ir darbus / skaitovas
Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Tikra knyga, 2018.
392. Vaišnys, Andrius (1963–). Konstitucijos
istorija vaikams / skaitovė Milda Rutkauskienė.
– V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Valstybės žinios, 2003.
Nuotaikingoje istorijoje vaikams apie pirmosios Lietuvos valstybės Konstitucijos atsiradimą
paaiškinamos prigimtinės piliečių teisės, pareigos,
laisvės…
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393. Vargšas ir besotis : trys lietuvių pasakos / skaitovė Jūratė Maksvytytė. – V.: LAB, 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – (Pradinuko biblioteka)
(Garsina savanoriai). – Tir. 12 egz. – Įgarsinta iš:
K.: Šviesa, 2005.
394. Vytė Nemunėlis (1907–2002). Šimtą
metų aš gyvensiu / skaitovas Vytautas Širka. – V.:
LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (33 eilėraščiai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Gimtasis
žodis, 2006.
395. Zobarskas, Stepas (1911–1984).
Gandras ir gandrytė : [pasaka] / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Vaikų knygelė). – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš:
V.: Žara, 2006.
Tai pasaka apie gandro kelionę iš Afrikos į
Lietuvą, jo pažintį ir draugystę su Lietuvoje gyvenančia gandryte.
396. Zobarskas, Stepas (1911–1984). Ga
nyklų vaikai : [apsakymai] / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 10 egz. – Įgarsinta iš to paties pavad. knygos, išleistos: Vilnius: Žara, 2002.
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Turinys: Dalgių muzika ; Ganyklų vaikai ; Aliuko
mišios ; Audra ; Kryžkelėje ; Paskutinė medžioklė ; Gerasis aitvaras ; Belaisvis ; Nemuno daina
; Vieversių sodyba ; Paukščių žudikas ; Ilgaragis
Tarpukario Lietuvoje Stepas Zobarskas buvo
vienas populiariausių vaikų ir jaunimo rašytojų.
„Ganyklų vaikai“ – tai skaidrūs rašytojo vaikystės
ir jaunystės išgyvenimų prisiminimai. S. Zobarskas
linko į psichologinę novelę. Puikiai ir įtaigiai mokėjo
atskleisti žmogaus dvasingumą. Jo kūryba stebina
natūralumu ir paprastumu, pasižymi psichologiniu
įžvalgumu.
397. Žemaitė (1845–1921). Kaip Jonelis raides pažino : [apsakymai jaunesniam mokykliniam
amžiui] / skaitovė Rasa Alenskaitė. – V.: LAB,
2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.: Vaga, 1966.
398. Žilinskaitė, Vytautė (1930–). Kumeliuko
kerštas : pasaka / skaitovas Audrius Čaikauskas. –
V.: LAB, 2018. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 24
egz. – Įgarsinta iš: V.: Vyturys, 1991.
V. Žilinskaitės kūrinys „Kumeliuko kerštas“ yra
literatūrinė pasaka, nes pasakojama apie gyvūnus,
kurie gali kalbėti, o literatūrinė – todėl, kad turi au242

torių. Kumeliukas, vos tik gimęs, pastebėjo plentą,
kuris labai skyrėsi nuo pievos. Plentu vienas po
kito lėkė automobiliai… Juos lenkdami beprotišku
greičiu prašvilpdavo motociklai, o pačiu plento pakraštėliu atsargiai ir tyliai prariedėdavo dviračiai.
Visos šios transporto priemonės galėjo užmušti ar
sužeisti kumeliuką, o pievoje buvo saugu, šilta ir
jauku. Taip pat plente buvo vien tik cementas, nešvarumai ir šiukšlės, nuo kurių taip pat kumeliukui
būtų kas nors atsitikę. Tad kad ir koks gražus bebūtų plentas, gyvūnui jis labai pavojingas...
VADOVĖLIAI
IR MOKOMOSIOS
PRIEMONĖS
399. Graikų literatūros chrestomatija / [sudarė ir komentarus parašė Dalia Dilytė] ; skaitovas
Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2018. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tir. 14 egz. – Įgarsinta iš: V.:
Mintis, 2008.
Chrestomatijoje pateikiami visų žanrų senosios graikų literatūros tekstai nuo archajinio
iki romėniškojo laikotarpio. Įvadiniuose straipsniuose supažindinama su autoriais ir jų kūryba.
Geriau suprasti kūrinius padės trumpi paaiškinimai. Chrestomatija skirta moksleiviams, aukštųjų
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mokyklų humanitarinių specialybių studentams ir
visiems besidomintiems antikos kultūra.
400. Laikas : istorijos vadovėlis 7 klasei / [Ignas
Kapleris, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius,
Rytas Šalna, Ingrida Šotlandaitė–Juzefovičienė,
Živilė Tamkutonytė–Mikailienė]. – V.: LAB, 2018.
– 2 d.
D. 1 / skaitovas Audrius Čaikauskas. – 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 6 egz. – Įgarsinta
iš: V.: Briedis, 2013.

Kn. 2 / skaitovas Audrius Čaikauskas. – 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 6 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Šviesa, 2005.

401. Literatūra : [vadovėlis 6 klasei] / Asta
Gustaitienė, Živilė Meškėlienė, Eglė Nachajienė,
Vaiva Truskauskienė. – V.: LAB, 2017. – 2 d..
– (Atrask).
D. 2 / skaitovas Audrius Čaikauskas. – 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 6 egz. – Įgarsinta
iš: K. : Šviesa, 2017.
402. Palubinskienė, Elena (1950–). Lietuvių
kalba : vadovėlis 7 klasei / Elena Palubinskienė,
Giedrė Čepaitienė. – V.: LAB, 2018. – 2 kn.
Kn. 1 / skaitovas Audrius Čaikauskas. – 2018.
– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 6 egz. – Įgarsinta
iš: K.: Šviesa, 2005.
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Žali sausainiai 14
Žarnyno žavumynai 44
Žiebtuvėliai anarchistai 244
Žiema, kai gimė Pašiauštaplunksnis 334
Žilo šilo darbininkai 368
Žilvičių smūtkelis 207
Žmogėdros sode 288
Žmogus šešėlis 82
Žvilgtelėk 61
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