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BENDRIEJI MOKSLO
IR KULTŪROS DALYKAI
1. Chambers, Aidan (Chambersas, Aidanas). Skaitymo aplinka : kaip suaugusieji galėtų
padėti vaikams mėgautis knygomis / skaitovas
Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Lietuvos nac.
M. Mažvydo b-ka, 2010. – Tir. 25 egz.
2. Duokit fraką : tarpukario Lietuvos spaudos
įvairenybės / sudarė Akvilė Žilionytė; skaitovas
Vytautas Širka. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2015. – Tir. 20
egz.
Knygą sudaro įvairiausio pobūdžio tarpukario
Lietuvos spaudos žinutės, straipsneliai ir kt.
3. Grigas, Jonas. Ateitis jau atėjo / skaitovas
Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2015. –
Tir. 20 egz.
Ši knyga – apie pasaulį ir jį valdančius dės
nius. Apie Žemę ir jos gelmes, apie dangų, jo
kūnus ir reiškinius, apie energijos šaltinius, apie
žmogaus išlikimo Žemėje perspektyvas ir keliones
7

į kosmosą, apie mokslą ir valdžios požiūrį į jį. Taip
pat apie mūsų sąmonės prigimtį, laisvą valią ir
laimę.
4. Kuskienė, Austėja. Reportažai iš LRT
programos „Klasika“, radijo laidos „Ryto allegro“:
apie LAB leidžiamas garsines knygas (2015 01
21), apie Brailio raštą (2015 01 28) – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Laidose kalba:
Rasa Januševičienė, Justina Gagarina (2015
01 21); Janina Puriuškytė (2015 01 28). – Tir. 2
egz. – Laidų įrašai iš: http://www.lrt/lt/mediateka/
laidos/R/65585/ryto_allegro/page/3.
5. Liegutė, Emilija. Pranciškus Skorina :
palikti šlovę ir atminimą savo: esė / skaitovė Elvyra
Latėnienė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Įgars. iš: V.: Žuvėdra, 2001. – Tir. 16 egz.
„…ryžausi brautis per nežinomus brūzgynus,
grįžti 500 metų atgalios ir ieškoti pasiaukojančio
DIDŽIOJO MĄSTYTOJO veiklos ištakų. Manau,
kad tai – Tėvynės ir gimtosios kalbos erdvė. Aš
trokštu savo širdimi pajusti šią sakralinę erdvę…
Teatleidie man malonus skaitytojas, jeigu jį apvilsiu –
sunkus, vien nuojauta tepagrįstas šis erškėčiuotas,
viduramžių brūzgynais užžėlęs takas. Bet argi
neturi prasmės vien šio tako ieškojimas? Stiebtis
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dvasia aukštyn, palikti kitiems savosios žvaigždės
šviesą – argi tai ne prasminga?“ Emilija Liegutė
6. Sabaliauskas, Svajūnas. Atviri pokalbiai
su Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos
laureatais / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
Kaunas : Obuolys, 2015. – Tir. 20 egz.
Šioje, pirmojoje tokio pobūdžio, knygoje kalbintas 21 Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatas. Kalbėta apie tai, kas aktualu
šiandien, apie amžinąsias vertybes, apie Lietuvą pasaulyje, emigraciją, apie euro įvedimą, apie
kūrybą ir meną, kaip išgyvena išdavystes, ką prisimena ir kalba apie meilę, ką mano apie pačią
Nacionalinę premiją...
7. Stevenson, Mark. Optimisto kelionė į ateitį : kiek ir kaip mes gyvensime / skaitovas Audrius
Čaikauskas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2014. – Tir. 20
egz.
Knyga „Optimisto kelionė į ateitį“ – tai naujausių laimėjimų medicinos, fizikos, kompiuterijos, robototechnikos ir aplinkosaugos srityse apžvalga,
kurią parašyti britą Marką Stevensoną paskatino
9

staigus suvokimas, kad jis pats yra mirtingas, ir
nenugalimas noras sužinoti, kaip teks praleisti likusią savo gyvenimo dalį.
FILOSOFIJA. PSICHOLOGIJA.
ETIKA
8. Albisetti, Valerio (Albisetis, Valerijus).
Sielos svajonės : įgyvendinti savo siekius / skaitovė Inga Jakimčikaitė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars.
iš: V.: Katalikų pasaulio leidiniai, 2011. – Tir. 20
egz.
Knygoje Valerijus Albisetis užmezga konfidencialų pokalbį su skaitytoju. Šį kartą apsistoja
prie praeities apmąstymų, prie savo profesinės, o
ne turtingos asmeninės patirties. Tai tarsi rezultatų susumavimas po ilgos kelionės. Tačiau šis pokalbis su skaitytoju yra ir raginimas pažinti save
patį, nes savo esmės ir pašaukimo pažinimas yra
svarbiausias būties klausimas.
9. Bstan–›dzin–rgya–mtsho : XIV Dalai
Lama, Cutler, Howard C. Laimės menas : gyvenimo knyga / skaitovas Vytautas Radzevičius. –
V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars.
iš: V.: Vaga, 2001. – Tir. 16 egz.
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Bestseleriu tapusi Bstan–›dzin–rgya–mtsho,
Dalai Lamos XIV ir amerikiečio psichiatro Howardo C. Cutlerio knyga laikoma idealiu įvadu į filosofines ir dvasines Vakarų ir Rytų sąsajas. Knygoje
aptariama daugybė kasdienio gyvenimo aspektų – asmeniniai santykiai, netektis, turto siekimas,
pykčio ir agresijos priežastys, taip pat pagarba
sau, meilė, dvasinės vertybės.
10. Chapman, Gary D., Thomas, Jennifer.
Penkios atsiprašymo kalbos : kaip susitaikyti su
tais, kuriuos mylime / skaitovas Antanas Bernotas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Įgars. iš: V.: Alma littera, 2014. – Tir. 20 egz.
Klasika tapusios knygos „Penkios meilės
kalbos“ autorius Gary Chapmanas ir psichologė
Jennifer Thomas atskleidžia naujus būdus, kaip
veiksmingai spręsti konfliktus ir pataisyti pašlijusius santykius. Sužinosite, kaip paprastas atsiprašymas gali sutvirtinti draugystę, santuoką ir ryšius
su artimaisiais.
11. Chapman, Gary D. (Čapmanas, Garis).
Penkios meilės kalbos : kaip suprasti ir išmokti
meilės kalbą / skaitovas Antanas Bernotas. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Alma littera, 2014. – Tir. 20 egz.
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Kiekvienas iš mūsų meilę išreiškiame ar ją
priimame savo meilės kalba. Vieniems svarbu išgirsti palaikymo žodžius ar kuo daugiau laiko praleisti kartu su mylimu žmogumi, kitiems užtenka
dovanų, rodomo paslaugumo ar švelnaus prisilietimo. Visa tai – penkios meilės kalbos. Remdamasis ilgamete šeimų konsultavimo patirtimi ir
iliustruodamas ją konkrečiais savo klientų pasakojimais, dr. Garis Čapmanas jums ne tik patars,
kaip jaustis mylimiems, bet ir išmokys mylėti.
12. Fuchs, Eduard (Fuksas, Eduardas).
Papročių istorija. – V.: LAB, 2010 – 2015. – 3 t.
T. 3 : Buržuazinis amžius / skaitovė Dalia
Tonkūnienė. – 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Mintis, 1995. –
Tir. 20 egz.
„Buržuazinis amžius“ – žymaus vokiečių tyrinėtojo ir rašytojo kūrinys apie įvairių šalių žmonių
tarpusavio santykius, vyraujančius papročius, lytinius santykius, santuokinę ištikimybę, prostituciją
ir apskritai apie daug ką, kas būdinga kiekvieno
amžiaus visuomenei.
13. Gray, John (Grėjus, Džonas). Vaikai
kilę iš dangaus : pozityvaus vaikų auklėjimo metodai / skaitovė Vida Vidaitė. – V.: LAB, 2015. – 1
12

garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Alma littera,
2001. – Tir. 16 egz.
Knygoje autorius dėsto visiškai naują požiūrį
į vaikų auklėjimą, pateikia praktinių patarimų, kaip
pozityviu auklėjimu ugdyti valingus, paslaugius,
savimi pasitikinčius vaikus, kaip suteikti vaikams
laisvės ir juos nukreipti taip, kad atsiskleistų tikroji
jų asmenybė.
14. Jacikevičius, Aleksandras. Siela, mokslas, gyvensena : psichologijos įvadas studijų pradžiai / skaitovas Vytautas Radzevičius. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. : V.: Žodynas, 1994. – Tir. 16 egz.
15. Lapinas, Olegas, Lapinienė, Dalia. San
tuokos alchemija : menas būti dviese / skaitovas
Mantautas Bružas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2015. –
Tir. 20 egz.
Knygoje „Santuokos alchemija. Menas būti
dviese“ pateikiama daugybė patarimų, kaip suprasti save ir kitą, kaip rasti bendrą kalbą su part
neriu, vaikais ir net su savimi, kaip elgtis, kad gyvenimo nesunkintų pinigų ir turto klausimas, kaip
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nepadaryti vietos meilės trikampiui, užsigydyti
santykių žaizdas ir išlaikyti meilę.
16. Platonas. Puota, arba Apie meilę / skaitovė Rūta Marcinkevičiūtė. – V.: LAB, 2015. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Atviros Lietuvos knyga)
(Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Aidai, 2000. –
Tir. 20 egz.
Į puotą pas tragiką Agatoną susirenka Atėnų intelektualai. Puotoje nusprendžiama, kad iš
visų dievų labiausiai „nuskriaustas“ – meilės dievas Erotas, todėl nusprendžiama, kad kiekvienas
puotos dalyvis iš eilės aukštins meilę ir jos dievą Erotą. Kiekvieno puotos dalyvio nuomonė yra
skirtinga, nes kiekvienas žmogus savaip supranta
meilę.
17. Skårderud, Finn. Nerimas : klajonės po
modernųjį Aš / skaitovas Albertas Aužbikavičius. –
V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsiausios XX a. pabaigos knygos) (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2001. – Tir. 20
egz.
Šioje knygoje autorius stengiasi atskleisti, kad nerimas yra tapęs pamatine, daugelio iš
mūsų, sielos būsena. Knygoje atskleidžiama šių
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laikų, moderni, susiskaidžiusi asmenybė, pasimetusi savyje, ieškanti gyvenimo prasmės ir jos
nerandanti, bandanti sukurti savyje heteronimus
ir atrasti tikrąjį Aš kažkuriame iš jų. Šioje knygoje
modernaus žmogaus jausminis gyvenimas apibūdinamas ambivalentišku – žmogus kupinas dvejonių, apmąstymų, svarstymų.
18. Slušnys, Linas, Šukytė, Daiva. Dėmesio : paauglystė : tėvų knyga / skaitovas Antanas
Bernotas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2014. – Tir. 20 egz.
Knygoje kalbama apie tai, kaip sėkmingai
kurti tarpusavio santykius namuose, ką daryti kilus konfliktams. Paliestos ir itin skaudžios temos,
apie kurias dažnai nutylima: kaip ir ką kalbėti apie
narkotikus, seksualinius santykius, seksualinę
prievartą, patyčias, diskriminaciją, kokių problemų
kyla po vienu stogu auginant vaikus iš skirtingų
santuokų. Čia bus ir daugeliui paauglių tėvų aktuali tema – internetas ir jo keliami iššūkiai.
19. Vanagaitė, Rūta. Ne bobų vasara : [knyga apie moters brandą] / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2015. – Tir. 20 egz.
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„Ne bobų vasara“ – knyga brandžioms moterims, kuria Rūta Vanagaitė pasitinka savo šešiasdešimtmetį. Tai daugelį tabu laužanti, skaudžiai
asmeniška ir drauge universalios išminties kupina. Ją verta perskaityti kiekvienai keturiasdešimt
metei, o juo labiau toms, kurių gyvenimas eina
link auksinio rudens. Pasisemk iš Rūtos išminties,
drąsos ir optimizmo. Būk pagaliau laiminga.
20. Watzlawick, Paul. Kaip tapti nelaimingam / skaitovė Greta Misevičiūtė. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Kasdienio gyvenimo psichologija) (Garsina savanoriai). – Įgars.
iš: V.: Vaga, 2005. – Tir. 20 egz.
„Kaip tapti nelaimingam“ – ironiška, tačiau labai rimta patarimų knyga, parašyta parodijuojant
psichologinius „laimingo gyvenimo receptų“ vadovėlius. Ši knyga padeda žmogui suvokti jo paties
indėlį į tai, kas lemia įvairias nepageidautinas pasekmes, ir pasijuokti iš savo baimių, įsitikinimų ar
nerealių lūkesčių.
RELIGIJA. TEOLOGIJA
21. Eldredge, John (Eldridžas, Džonas),
Eldredge, Stasi. Žavingoji : atskleidžiant moters
sielos paslaptį / skaitovė Deimantė Rudienė. – V.:
16

LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Gerosios naujienos
centras, 2007. – Tir. 20 egz.
„Žavingosios“ autoriai rašo: „Visoje kūrinijoje nėra nieko svarbesnio už jūsų širdį. Tai, ko jūs
troškote būdama maža mergaitė ir ilgesys, kurį vis
dar jaučiate būdama moteris, kalba apie gyvenimą, kuriam jus pašaukė Dievas. Jis nori ateiti pas
jus kaip jūsų pasakos herojus, išgelbėti jūsų širdį
ir padaryti jus pilnai gyvą ir moterišką. Moterimi,
kuri iš tiesų žavinga“.
22. Pukienė, Vida. Prelatas Konstantinas
Olšauskas: visuomenės veikėjo tragedija : monografija / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Edukologija, 2013. – Tir. 20 egz.
2013 m. sukanka 80 metų, kai buvo nužudytas XX a. pradžios visuomenės ir politikos veikėjas prelatas Konstantinas Olšauskas. Monografijoje atskleidžiamas prelato indėlis į Bažnyčios
lituanizaciją, socialinę jos veiklą, tautinį švietimą.
Nušviečiamas jo darbas labdaros srityje Pirmojo
pasaulinio karo metais. Analizuojamas K. Olšausko vaidmuo derybose su Vokietija dėl Lietuvos ne17

priklausomybės bei gaunant ir organizuojant bažnytinę „Lietuvių dieną“.
23. Stanislovas, tėvas. Apie meilę ir tarnystę / sudarė ir redagavo Teresė Pažūsienė; skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Margi raštai,
2001. – Tir. 22 egz.
Tėvas Stanislovas savo knygoje „Apie meilę
ir tarnystę“ rašė: „Meilė turi daug laiptų. Daug visokių pavadinimų. Gražiausias meilės suvokimas –
tarnystė“. Kuklus, be galo prasmingas ir klasiškai
paprastas žmogaus gyvenimo esmės įvardijimas.
Šiuo tarnystės keliu mokomės žengti nuo pirmųjų
žingsnių ir nesiliaujame mokytis mylėti visą likusį
gyvenimą.
24. Teresa de Jesús, šventoji (Teresė). Vidinės pilies buveinės / skaitovė Giedrė Tartėnienė. –
V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Bibliotheca christiana) (Garsina savanoriai). – Įgars.
iš: V.: Katalikų pasaulis, 2014. – Tir. 20 egz.
Talentingos XVI a. ispanų mistikės šv. Jėzaus
Teresės knyga „Vidinės pilies buveinės“ – dvasinės literatūros šedevras, sukurtas pagal jos mistinių vizijų patirtį. Autorė aprašo, kaip žmogaus sie18

la, klajodama iš vienos buveinės į kitą, per maldą ir
meditaciją išgyvena kančią, atsiskyrimą, išmoksta
nuolankumo, pažįsta save, pasiekia tobulą ramybę ir pagaliau patiria bendrystę su Dievu.
VISUOMENĖS MOKSLAI
Sociologija
25. Dale Carnegie & Associates ( Garden
City, N.Y.). Kaip sėkmingai spręsti konfliktus darbe ir asmeniniame gyvenime : įžvalgos, sprendimai, pavyzdžiai / skaitovas Marius Eidukonis. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
Kaunas: Obuolys, 2014. – Tir. 20 egz.
Šioje knygoje autorius ir jo sekėjai nagrinėja konfliktų priežastis ir pateikia patarimų, kaip susidoroti su
kilusiais nesklandumais: kaip pastebėti konfliktų užuomazgas ir rasti būdų užkirsti jiems kelią, ką daryti, kad
po konflikto neliktų apmaudo ir kt.
Politika
26. Adamkus, Valdas. Pareigos, kurios nesibaigia : Prezidento dienoraščiai / [literatūrinis
bendraaut. Valdas Bartasevičius] ; skaitovas Juozas Šalkauskas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
19

MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2015. – Tir. 25
egz.
Prezidentas Valdas Adamkus memuarų knygoje „Pareigos, kurios nesibaigia. Prezidento dienoraščiai“ pasakoja apie savo veiklą, pasitraukus
iš prezidentūros, komentuoja ir svarsto šalies vidaus ir užsienio politikos klausimus, atvirai kalba
apie jį užklupusią ligą.
27. Čekuolis, Algimantas. Iš ko šaiposi pasaulis : [kelionių užrašų ir enciklopedinės publicistikos rinkinys] / [parengė Liudvikas Gadeikis] ;
skaitovas Juozas Šalkauskas. – V.: LAB, 2015. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2015. – Tir. 24 egz.
„Iš ko šaiposi pasaulis“ – tai faktų proza, į kurios audinį įpinta nemažai sąmojaus. Ji parašyta
tiems, kurie mano, kad gyvenimas įdomesnis ir labiau jaudina negu beletristika.
28. Feifer, Gregory (Faiferis, Gregoris).
Rusai : žmonės už valdžios fasado / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2015. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2015. – Tir.
24 egz.
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Knyga „Rusai“ – tikslus, meistriškas pasakojimas apie tautą, kuri dar ilgai nesiliaus stebinusi
pasaulį. Remdamasis savo pokalbiais su rusais,
kelionių į atokiausius šalies kampelius patirtimi ir
savo paties šeimos istorija, autorius pateikia gyvą,
intymų ir nuostabų šiandienės Rusijos portretą.
Ekonomika
29. Sandel, Michael J. Ko nenusipirksi už pinigus : rinkos galia ir ribos / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2015. – Tir. 20 egz.
Profesoriaus M. J. Sandelio knyga „Ko nenusipirksi už pinigus“ kelia daug trikdančių klausimų,
į kuriuos atsakymų, ko gero, ieško ir daugelis iš
mūsų. Ar turėtume mokėti vaikams, kad jie skaitytų knygas arba gautų gerus pažymius? Ar turėtume įkainoti žmogaus gyvybę, kad nuspręstume,
koks aplinkos užterštumas priimtinas?… M. J.
Sandelis kelia vieną svarbiausių mūsų laikų etinių klausimų: ar išties mūsų pasaulyje, gyvenančiame pagal rinkos taisykles, viskas turi kainą? Ar
egzistuoja rinkos moralinės ribos?
30. Ščiukaitė, Girėnė, Jovaišas, Saulius.
Ieškai darbo? : specialistų patarimai, kaip susiras21

ti darbą Lietuvoje / skaitovas Mantautas Bružas. –
V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars.
iš: V.: Alma littera, 2011. – Tir. 20 egz.
Karybos ir karų istorija
31. Lasch, Otto (Lašas, Otas). Karaliaučiaus žlugimas : kovos Rytų Prūsijoje ir jos sostinėje / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (II pasaulinis
karas). – Įgars. iš: V.: Briedis, 2014. – Tir. 20 egz.
„Karaliaučiaus žlugimas“ – tai vokiečių generolo O. Lašo (Otto Lasch) atsiminimai apie paskutines II–ojo pasaulinio karo kovas Rytų Prūsijoje
(Mažojoje Lietuvoje) ir jos sostinėje Karaliaučiuje,
autoriui grįžus iš 11 metų trukusios nelaisvės Sovietų Sąjungoje.
Tiflologinė literatūra
32. Vaclovą Areimą prisiminus : 80–ųjų gimimo metinių paminėjimas : (2015 09 03; LAB,
Vilnius) / renginio vedėja Janina Vileikienė. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 2 egz.
33. Kai dėjome knygą prie knygos : susitikimas su Valentinu Vytautu Toločka, minint Kau22

no aklųjų bibliotekos 70–metį : (2015 02 10; Kaunas) / renginio vedėja Irena Blaževičienė. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso įrašas CDA fmt. – Tir. 2 egz.
Apie Kauno aklųjų bibliotekos įsteigimą 1945
m., tolesnę jos veiklą, brailio knygų leidybą, kolegas, bendradarbius, bibliotekos veiklos apžvalgą
nuo 1945 iki 1965 m. pasakoja V. V. Toločka.
34. Padribonienė, Gemutė. Arčiau manęs :
Lietuvos radijo laidos, transliuotos 2014 metais. –
V.: LAB, 2015. – 3 garso diskai MP3 fmt. – Laidų įrašai iš: http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/A/65579/
arciau_manes. – Tir. 2 egz.
35. Padribonienė, Gemutė. Arčiau manęs :
Lietuvos radijo laidos, transliuotos 2013 metais. –
V.: LAB, 2015. – 3 garso diskai MP3 fmt. – Laidų įrašai iš: http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/A/65579/
arciau_manes. – Tir. 2 egz.
Etnografija. Papročiai.
Tautosaka
36. Gilytė, Agnė. Spintologija : nėra ko apsirengti?! / skaitovė Sandra Kulpavičienė. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Alma littera, 2015. – Tir. 20 egz.
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Garsi stilistė Agnė Gilytė pažada, kad daugiau nebereikės sukti galvos dėl „neturiu ko apsirengti“, tiesiu ir žemišku stiliumi pažeria įdomių ir
naudingų patarimų apie tai, kaip pirkti, kad visada turėtum ką rengtis, kaip neišleidžiant milijono
atrodyti puikiai, kaip pertvarkyti spintą, kad iš jos
ištraukus bet kurį drabužį žinotum, su kuo jį dėvėti, kaip atsisveikinti su daiktais, kurių nedėvėjai
daugybę metų ir t.t
37. Kiškūnė, Laimė, Pociūtė, Rima. Gimdymas ir gimimas : šiandieninės patirtys pribuvėjystės istorijos kontekste / skaitovė Lina Gabrijolavičienė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Dialogo
kultūros institutas, 2005. – Tir. 20 egz.
38. Vilniaus padavimai / skaitovas Juozas
Šalkauskas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Nieko rimto, 2013. – Tir.
25 egz.
Vilnių gaubia daugel paslapčių. Šimtmečius
gyventojai jas pasakodavo vieni kitiems. Jos virto
padavimais, perduodamais iš kartos į kartą. Apie
užkeiktus turtus Bokšto kalno urvuose, kurie galbūt ir dabar ten tebeguli. Apie prakeiktuosius Šv.
Jono bažnyčioje. Apie kerėtojo Tvardausko iš24

kviestą Barboros Radvilaitės šmėklą… Rankose
laikote knygą, kurioje užrašyti šie ir kiti Vilniaus
padavimai nuo pagonybės laikų iki XIX amžiaus.
GAMTOS MOKSLAI
39. Bukantis, Arūnas. Kas užlopys dangų /
skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2015. –
2 garso diskai MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Tyto alba,
2014. – Tir. 20 egz.
Prof. A. Bukantis išleido naują mokslo populiarinimo knygą „Kas užlopys dangų”. Tai knyga
apie naujo požiūrio į klimatą ir orus būtinybę, apie
pasaulinę klimato kaitą ir jos keliamas grėsmes.
TAIKOMIEJI MOKSLAI.
MEDICINA
Medicina
40. Dainys, Balys, Jonušienė, Danutė. Urologo užrašai / skaitovas Juozas Šalkauskas. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Tyto alba, 2015. – Tir. 24 egz.
Knygos autoriai dalijasi profesine patirtimi,
pataria, kaip išvengti urologinių ligų, kaip jas atpažinti, atitolinti, o susirgus – pasveikti.
25

41. Vanagaitė, Rūta. Pareigos metas : viskas
apie artimųjų senatvę ir slaugą / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2014. – Tir. 20 egz.
42. Zhao, Xiaolan (Zao, Šiaolan), Kinoshita, Kanae. Mėnulio atspindys vandenyje : moters
kūno ir sielos gydymas tradicine kinų išmintimi /
skaitovė Lina Ratkevičiūtė. – V.: LAB, 2015. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Įgars. iš: V.: Vaga, 2014. – Tir. 20 egz.
Medžioklė
43. Vaillant, John. Tigras : keršto ir išlikimo
istorija / skaitovas Arminas Šileikis. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2012. – Tir. 20
egz.
Tai įspūdingas, kraują stingdantis pasakojimas apie tai, ką reiškia persekioti didžiąją katę. Ir
būti jos persekiojamam…
Oro transportas
44. Žutautas, Vytautas. Skrydis į mirtį : [didžiausios aviacijos katastrofos] / skaitovas Au26

drius Čaikauskas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: Kaunas : Kriminalistika,
2014. – Tir. 20 egz.
Knygoje „Skrydis į mirtį“ pasakojama apie pasaulyje įvykusias didžiausias lėktuvų katastrofas,
nagrinėjamos orlaivių kritimo priežastys…
MENAS
Dailė. Dizainas
45. Dalí, Salvador (Dali, Salvadoras). Slaptas Salvadoro Dalí gyvenimas, aprašytas Salvadoro Dalí : [ispanų tapytojo siurrealisto autobiografija] / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Tyto alba, 2013. – Tir. 20 egz.
Knyga „Slaptas Salvadoro Dalí gyvenimas“ –
tai paminklas, kurį menininkas pastatė pats sau.
Čia rasite Dali minčių apie meną, politiką, maistą,
lavinimąsi, grožį. Genijus, kaip jis mėgo save vadinti, pasakoja savo gyvenimą nuo prisiminimų iš
vaikystės, pasiturinčių tėvų namuose, mokymosi
Madrido dailės akademijoje iki Niujorko užkariavimo ir šlovės akimirkų.
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46. Morand, Paul (Moranas, Paulis). Chanel portretas / skaitovės Deimantė Rudienė ir Greta Misevičiūtė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.:
Versus aureus, 2013. – Tir. 20 egz.
Šioje knygoje Paul Morand pavyko, kaip niekam kitam, tiksliai atskleisti artimos draugės Coco
Chanel portretą. Knygoje kandžiu ir valiūkišku
didžiosios mados diktatorės balsu pasakojama
nuostabi jos kelionė į sėkmę. Pradėjusi vaikystės
nuotrupomis Coco ryžtingai keliauja laiku, primena
ir prisimena savo artimuosius, prancūzų mados ir
meno korifėjus, aukštuomenės atstovus, bičiulius
ir priešus…
Teatras.
Scenos menas
47. Juozo Miltinio repeticijos / [parengė
Juozas Glinskis]. – V.: LAB, 2015. – 3 kn.
Kn. 1 / skaitovas Algimantas Butvilas. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Baltos lankos, 1997. – Tir. 20 egz.
Šios Repeticijos – savotiška Juozo Miltinio
teatro enciklopedija, kurioje galima rasti pastebėjimų bene visais esminiais naujo, originalaus teatro
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kūrimo klausimais. Pirmoje knygoje spausdinamos režisieriaus mintys statant Wolfgango Borcherto, Friedricho Durrenmatto, Henriko Ibseno,
Michailo Bulgakovo, Juozo Grušo ir kitas pjeses.
48. Juozo Miltinio repeticijos / [parengė
Juozas Glinskis]. – V.: LAB, 2015. – 3 kn.
Kn. 2 / skaitovas Algimantas Butvilas. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Baltos lankos, 1997. – Tir. 20 egz.
Šios Repeticijos – savotiška Juozo Miltinio teatro
enciklopedija, kurioje galima rasti pastebėjimų bene
visais esminiais naujo, originalaus teatro kūrimo klausimais. Antrojoje knygoje spausdinamos režisieriaus
mintys, išsakytos statant Augusto Strindbergo, Juozo
Grušo ir kitų autorių pjeses, taip pat per antradienių susirinkimus.
49. Juozo Miltinio repeticijos / [parengė
Juozas Glinskis]. – V.: LAB, 2015. – 3 kn.
Kn. 3 / skaitovas Algimantas Butvilas. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Baltos lankos, 1997. – Tir. 20 egz.
Šios Repeticijos – savotiška Juozo Miltinio teatro
enciklopedija, kurioje galima rasti pastebėjimų bene
visais esminiais naujo, originalaus teatro kūrimo klau29

simais. Trečiojoje knygoje spausdinamos režisieriaus
mintys, išsakytos statant Sofoklio „Edipą karalių“.
50. Narmontaitė, Nijolė. Aktoriai, režisieriai
ir kasininkės : ko nematė žiūrovai / skaitovė Elvyra
Latėnienė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2014. – Tir. 20 egz.
Knygoje sudėtos smagios, keistos, kartais
mistiškos istorijos, kurios nutiko aktoriams, režisieriams ir kasininkėms. Užrašytos ir teatrinės legendos, keliaujančios iš lūpų į lūpas. Aktorės Nijolės
Narmontaitės kalbinti kolegos papasakojo savo
nuotykius scenoje, filmavimo aikštelėse, gastrolėse. „Klausydamasi tų istorijų tiek juokiausi… Kaip
niekada gyvenime“, – sako knygos autorė.
51. Nasvytytė, Undinė. Apie pulką ir mergelę : [autobiografinis pasakojimas] / skaitovė Violeta Mickevičiūtė ; [užrašė Loreta Paškevičienė]. –
V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars.
iš: V.: Alma littera, 2015. – Tir. 20 egz.
Architektų brolių Algimanto ir Vytauto Nasvyčių vyresnioji sesuo knygoje pasakoja savo vaikystės ir jaunystės istoriją, kuri prasideda nuo smetoniškos prabangos su sidabriniais stalo įrankiais
ir „negardžiais“ bananais ir baigiasi badavimu ir
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kraupiais vaizdais, kai pakeliui į mokyklą mato kareivius, šaudančius į žmones… Undinė Nasvytytė
niekada nebuvo iš tų, kurios aimanuoja ir rauda.
Tokia ir jos knyga – sveiko pasaulio suvokimo ir
gero humoro jausmo pavyzdys.
52. Vyšniauskaitė, Birutė. Vienintelė : [teatro ir kino aktorės] Eugenijos Pleškytės laikas /
skaitovė Eglė Čekuolytė. – V.: LAB, 2015. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Tyto alba,
2013. – Tir. 20 egz.
Į knygą „Vienintelė. Eugenijos Pleškytės laikas“ sudėti pačios E. Pleškytės prisiminimai, dienoraščio fragmentai, jos šeimos narių, kartu su ja
dirbusių aktorių A. Šurnos, K. Smorigino, V. Petkevičiaus, R. Adomaičio, J. Budraičio, režisierių
A. Puipos, G. Lukšo, R. Tumino, E. Nekrošiaus,
teatrologės I. Aleksaitės, kino kritikių G. Arlickaitės
ir I. Keidošiūtės, kitų E. Pleškytės bičiulių ir amžininkų liudijimai.
53. Zelčiūtė, Dovilė. Kelionė su Oskaru Koršunovu : teatrinis koliažas : esė, repeticijų fragmentai, spektaklių, gastrolių įspūdžiai, interviu,
recenzijos / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Alma littera, 2014. – Tir. 20 egz.
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Žinomos rašytojos, poetės, eseistės Dovilės
Zelčiūtės knyga, kurioje – ketveri metai, praleisti
su Oskaro Koršunovo teatru. Knygoje užfiksuotas Oskaro Koršunovo režisuotų spektaklių „Išvarymas“, „Katedra“, „Miranda“, „Žuvėdra“ gimimas, žiūrovams nematomi spektaklių „Įstabioji ir
graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“, „Meistras ir
Margarita“, „Hamletas“, „Dugne“ užkulisiai ir kasdienybė.
LIETUVIŲ LITERATŪROS
ISTORIJA
54. Lietuvių literatūros istorija. XIX amžius / [sudaryt.Juozas Girdzijauskas] ; skaitovai
Vytautas Radzevičius, Valerija Vida Vidaitė. – V.:
LAB, 2015. – 3 garso diskai MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Lietuvos literatūros ir tautosakos inst., 2001. –
Tir. 16 egz.
GEOGRAFIJA. ISTORIJA
Kelionės ir atradimai
55. Aukštakalnytė–Hansen, Eglė. Mamahuhu : šešeri metai Kinijoje / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2015. – Tir. 20 egz.
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Knygoje autorė bando sugriauti šablonišką
Kinijos įvaizdį – perprasti priešingą mums kultūrą,
kinų įpročius, elgesio ypatumus, suvokti grandiozinius šalies užmojus, įžvelgti, kas slypi už blizgaus paviršiaus.
56. Matulionytė, Rita. Kerintis Iranas : tolimas ir artimas / skaitovė Eglė Špokaitė. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Aukso pieva, 2013. –Tir. 24 egz.
Autorė pristato paslaptingą ir nuostabų Iraną,
jo kultūrą ir žmones, dalijasi patyrimais, žiniomis ir
įspūdžiais.
57. Paukštys, Saulius. Į Bankoką per 40
dienų : [kelionės dienoraštis] / skaitovas Mantautas Bružas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2014. – Tir. 20 egz.
Per septynias šalis pervažiavę motociklininkų ir dviem automobiliais juos lydėjusi draugų
komanda įveikė keturiolika tūkstančių kilometrų.
Stebėtinai ilgą brūkšnį žemėlapyje – nuo Vilniaus
per Latviją, Rusiją, Kazachstaną, Kiniją, Laosą iki
Tailando sostinės Bankoko – lydi įvairiausi nutikimai, nuotykiai, mistiškos istorijos ir aibė įspūdžių.
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58. Rykštaitė, Vaiva. Viena Indijoje : [kelionių knyga] / skaitovė Eglė Špokaitė. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Baltos lankos, 2014. – Tir. 20 egz.
Šios knygos autorė matė ir tradicinį, amžių
glūdumas menantį kraštą, ir ties pamišimo ar nušvitimo riba atsidūrusius vakariečius. Ji lankėsi
madingiausiuose Mumbajaus baruose ir garsiausiose šventyklose, ragavo Bolivudo aktorės darbo
ir praktikuodama jogą ar kartodama šventas mantras braukė džiaugsmo ašaras, išmėgino įvairias
alternatyviosios medicinos atšakas, nėrė į ezoteriką, žavėjosi sitaro melodijomis…
59. Smagurauskaitė, Dalia. Toskana. Florencija : magiška žemė / skaitovė Aistė Vileikytė. –
V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars.
iš: V.: Aukso pieva, 2015. – Tir. 24 egz.
Toskana, Florencija – magiška žemė, dar vadinama Europos kultūros lopšiu, Renesanso gimtine… Nuostabi, pažinimo džiaugsmo ir kelionių
žavesio kupina Dalios Smagurauskaitės knyga,
parašyta su išmanymu ir puikiu humoro jausmu,
įkvėps atrasti dar nematytas vietas ir nepažintus
žmones, paragauti toskanietiškos virtuvės patie34

kalų bei gero vyno, pasigėrėti kalnais, saule, jūra,
vynuogynais…
60. Starkus, Martynas. Žemyn galva į Australiją : [kelionių apybraižos] / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Įgars. iš: V.: [M. Starkus], 2014. – Tir. 24
egz.
Ketvirtojoje M. Starkaus knygoje pasakojama
apie kelionę į Australiją su Vytaru Radzevičiumi ir
kitais dviem nuolatiniais bendrakeleiviais. Įprasta
šio ketverto keliavimo koncepcija – sąmoningai
išėjus iš komforto zonos pamatyti kuo daugiau
lankomų kraštų gyvenimo už paradinio fasado,
ieškant ir randant tai, kas vienija viso pasaulio
žmones, jaudinantys susitikimai su tolimiausiuose
pasaulio kampeliuose sutinkamais tautiečiais.
Istorija
61. Anisimovas, Jevgenijus. Rusijos istorija nuo Riuriko iki Putino : žmonės, įvykiai, datos /
skaitovas Juozas Šalkauskas. – V.: LAB, 2015. –
2 garso diskai MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Mokslo ir
enciklopedijų leid. centras, 2014. – Tir. 25 egz.
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Monografija apima visą Rusijos istoriją – nuo
seniausių laikų iki šių dienų. Autorius pasirinko
gana originalų medžiagos pateikimo būdą: skyriais „Datos“, „Žmonės“, „Įvykiai“. Skyriuje „Datos“
pagrindinis dėmesys teikiamas įvykių chronologijai, skyriuje „Žmonės“ vaizdžiai aprašomi istorinių asmenybių charakterio bruožai ir pristatomi jų
nuopelnai, o skyriuje „Įvykiai“ apmąstoma Rusijai
ar net visam pasauliui svarbių istorijos lūžių reikšmė.
62. Bilinkevičius, Albinas. „…pergyventų
jausmų atogarsis“ : partizano Balčio dienoraštis,
laiškai ir eilėraščiai / parengė Vaclovas Slivinskas;
skaitovas Romualdas Ramanauskas. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2014. – Tir. 20 egz.
Dienoraštis rašytas 1946–1947 m. Tai autentiškas liudijimas apie tuometinio gyvenimo žiaurumus, už Lietuvos laisvę kovojusių ir nužudytų
Vyčio apygardos partizanų vadų ir eilinių partizanų buitį ir būtį, nuotaikas, begalinę meilę Tėvynei.
Leidinys skirtas visiems, kurie domisi partizaniniu
pasipriešinimu.
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63. Esame : Stefanija Ladigienė : dienoraštis, atsiminimai, laiškai, publikacijos / parengė
Ema Mikulėnaitė; skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2003. – Tir. 25 egz.
Knygoje „Esame. Stefanija Ladigienė” skelbiamas šios šviesios moters rašytinis palikimas
(dienoraščiai, publikacijos, laiškai iš kalėjimo,
tremties), jos šeimos narių ir artimųjų (Algio Ladigos, Marijos Ladigaitės–Vildžiūnienės ir Vlado
Vildžiūno, Irenos Veisaitės ir kt.), bendraminčių ir
bendražygių (Petronėlės Orintaitės, Onos Beleckienės ir kt.) atsiminimai. Tekstuose atsiskleidžia
sunkus moters, motinos gyvenimo kelias, mokėjimas prisiimti kančią, kaip didelį savęs išmėginimą.
64. Jakubavičienė, Ingrida. Seserys Sofija
Smetonienė (1884–1968) ir Jadvyga Tūbelienė
(1891–1988) : [monografija] / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Įgars. iš: V.: Versus aureus, 2014. – Tir. 20
egz.
Knygoje atskleidžiama iki šiol mažai pažįstama šių ryškių tarpukario Lietuvos politinio gyvenimo veikėjų, iškilių asmenybių Sofijos Smetonienės
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ir Jadvygos Tūbelienės gyvenimo istorija. Pirmojo
pasaulinio karo metais jos aktyviai rėmė Lietuvos
valstybės kūrimo idėjas, bendradarbiavo su daugeliu iškilių lietuvių inteligentų. Pirmosios Lietuvos
Respublikos laikotarpiu buvo daugelio svarbiausių
įvykių dalyvės, didelį vaidmenį suvaidino Lietuvos
moterų organizacijų darbe.
65. Kibelka, Ruth. Vilko vaikai : kelias per
Nemuną / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Baltos lankos, 2000. – Tir. 20 egz.
„Vilko vaikai“ – pokariniais laikais labai neblogai žinomas žodis, kuris laikui bėgant buvo
užmirštas. Tačiau jo niekada neužmiršo tie, kurie
taip buvo vadinami – iš Rytprūsių į Lietuvą ieškoti
duonos, laimės ir šilumos atklydę to krašto gyventojų vaikai. Jų veiduose žaižaravo nedidelės, bet
piktos akutės. Dažnai jie buvo vadinami vokietukais, vėliau praminti „vilko vaikais“. Ne vienas jų
čia rado savo naujus namus. Ne vienas jų čia ir
naują vardą gavo. Apie tai pasakojama Ruth Kibelka knygoje „Vilko vaikai. Kelias per Nemuną“.
66. Liepsnojantis Vilnius : liudininkų prisiminimai / [sudarė Gintautas Šironas] ; skaitovas
Mantautas Bružas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso dis38

kas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Briedis, 2014. – Tir.
20 egz.
1944 m. kovą A. Hitleris pasirašė įsakymą dešimtis karą pralaiminčios imperijos miestų paversti neįžengiamomis tvirtovėmis – „Fester Platz“. Į jų
sąrašą pateko ir Vilnius. Tų pačių metų liepą miestui teko išgyventi visą karo siaubą. Savaitę trukę
mūšiai paliko gilius randus namų sienose, tačiau
dar gilesni randai liko išgyvenusiems žmonėms.
Šioje knygoje surinkti jų pasakojimai – tai liudijimas apie dienas, kai gerai pažįstamos sostinės
gatvės tapo pragaru.
67. Otto, Hans–Dieter. Pamišę karaliai : [nuo
Kaligulos iki Liudviko II] / skaitovas Algimantas
Butvilas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2015. – Tir. 24 egz.
Hans–Dieter Otto, remdamasis pripažintų istorikų medžiaga, patrauklia ir gyva kalba pasakoja
devynių valdovų gyvenimo istorijas, supažindina
su dar negirdėtais faktais ir istorijomis, šeima, kurioje jie užaugo, istorinėmis aplinkybėmis ir amžininkų pasisakymais.
68. Zinkevičius, Zigmas. Lietuviai = The Lithuanians : praeities didybė ir sunykimas / skai39

tovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2015. – 2
garso diskai MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Mokslo ir enciklopedijų leid. centras, 2014. – Tir. 25 egz.
Knygoje išsamiai aptariama pirmykštė Lietuva, aiškinama, kodėl lietuviai buvo pakrikštyti paskutiniai. Daug vietos skiriama Mažajai Lietuvai,
kuri daugiau kaip septynis šimtmečius valdyta vokiečių. Aprašomas Antrasis pasaulinis karas, pokario trėmimai į Sibirą, priverstinė kolektyvizacija,
Stalino sukurtos blogio imperijos žlugimas, Michailo Gorbačiovo pastangos ją reformuoti, viešumo ir
pertvarkos idėjos, pagreitinusios jos pabaigą.
69. Zinkevičius, Zigmas. Tautos kilmė / Zigmas Zinkevičius, Aleksiejus Luchtanas, Gintautas Česnys ; [sudarytoja Gintarė Adomaitytė] ;
skaitovas Kęstutis Peseckas. – V.: LAB, 2015. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Įgars. iš: V.: Mokslo ir enciklopedijų leid. inst.,
2006. – Tir. 20 egz.
Trijų mokslininkų knyga „Tautos kilmė“ pradedama knygų serija mokiniams „Lietuva“. Pirmojoje
serijos knygoje remiantis antropologijos, archeologijos ir ypač kalbotyros duomenimis nagrinėjami lietuvių etnogenezės klausimai. Dėstomas
tradicinis požiūris į lietuvių tautos kilmę. Skiriama
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moksleiviams, studentams, mokytojams ir visiems
skaitytojams, kurie domisi istorija ir lietuvių tautos
kilmės klausimais.
ĮVAIRIŲ ŠALIŲ
GROŽINĖ LITERATŪRA
Airių literatūra
70. Campbell, Aifric (Kempbel, Afrik). Bankininkė : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. –
V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars.
iš: V.: Lietuvos rašytojų s–gos l–kla, 2014. – Tir.
24 egz.
Įtempto dinamiško siužeto romanas apie moters karjeros kelią. Dvidešimt aštuonerių Džeri
Moloj – svarbi Londono investicinio banko figūra,
uždirbanti šešiaženklę sumą iš prekybos akcijomis, bet ar jos sėkmė ilgalaikė?
71. Riley, Lucinda (Raili, Liusinda). Levandų sodas : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2013. – Tir. 30 egz.
Šis psichologinis jausmų romanas nukelia
skaitytoją iš saulėto Provanso į dvarą Jorkšyre, iš
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dabarties į Antrojo pasaulinio karo metus. Tai intriguojanti dviejų giminės atšakų istorija apie meilę,
pavojų, karą. Ir apie praeitį, kuri niekur nedingsta,
bet atskleista keičia ją sužinojusių gyvenimus.
Anglų literatūra
72. Atkinson, Kate. Anapus fotografijų : romanas / skaitovė Valerija Vida Vidaitė. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Dvidešimto
amžiaus aukso fondas). – Įgars. iš: V.: Alma littera, 1999. – Tir. 16 egz.
Romane kaitaliojant dabartį ir praeitį pasakojama Lenoksų giminės istorija vaiko, vėliau – paauglės Rubi akimis, – išmintingiau nei suaugusiojo. Skaitytojui suteikiamas tam tikras nuolatinis
stulbinantis dvilypis regėjimas. Tragizmas, komizmas ir sąmojis susilieja į vieną lydinį, perteikiantį
žmogiško gyvenimo trapumą.
73. Atkinson, Kate. Gyvenimas po gyvenimo : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. –
V.: LAB, 2015. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Įgars.
iš: V.: Tyto alba, 2014. – Tir. 25 egz.
Kate Atkinson pasakoja neįprastą istoriją
apie begalybę galimų gyvenimų. Keista, sudėtin42

ga, įtraukianti, puikiu stiliumi parašyta nuolat nutrūkstančių ir vėl prasidedančių Ursulos Tod gyvenimų pynė priverčia galvoti – ką darytų kiekvienas
iš mūsų, jei po šito gyvenimo sektų dar vienas? Ir
dar?
74. Burgess, Anthony (Berdžesas, Antonis). Prisukamas apelsinas : romanas / skaitovas
Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars.
iš: V.: Lietuvos rašytojų s–gos l–kla, 1999. – Tir.
20 egz.
Knygos herojus kaip ir dauguma paauglių
maištauja. Jo maištas – tai destruktyvus, savitikslis smurtas, „ultrasmurtas“. Jo kasdienybė – plėšimai, muštynės ir net žmogžudystės. Rafinuotam
klasikinės muzikos gerbėjui Aleksui smurtas įkvepia kūrybinio entuziazmo ir suteikia prasmės gyventi.
75. Evans, Natalie Meg. Suknelių vagilė :
[romanas] / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Alma littera, 2015. – Tir. 26 egz.
Romanas „Suknelių vagilė“ – daugiabriaunis pasakojimas, kurio veiksmas vyksta ketvirto43

jo dešimtmečio Paryžiuje. Paslapčių ir nuodėmių
kupiname žėrinčiame mados pasaulyje nestinga
brangių šilkinių suknelių, akinančių pasirodymų,
svajonių, meilės, pavydo ir pavojingų žaidimų…
76. Evans, Nicholas (Evansas, Nikolas).
Vilkų ratas : romanas / skaitovė Rūta Marcinkevičiūtė. – V.: LAB, 2015. – 2 garso diskai MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Alma littera,
2009. – Tir. 20 egz.
Į nedidelį miestelį Montanoje atvyksta jauna
biologė Helena Ros. Jai patikėta sudėtinga užduotis – apginti į apylinkes atklydusius vilkus ir
miestelio gyventojus vienus nuo kitų. Nors vilkai
čia paskelbti nykstančiais gyvūnais ir saugomi
įstatymo, žmonės pasiryžę bet kokiomis priemonėmis juos išnaikinti…
77. Ishiguro, Kazuo. Neleisk man išeiti : romanas / skaitovė Aistė Vileikytė. – V.: LAB, 2015. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2006. – Tir. 30 egz.
Tai knyga, pasakojanti apie tris klonuotus
žmones, kurie skirti tik donorystei ir niekam daugiau. Rūta, Keitė ir Tomis– tai trys vaikai, kurie
savo išore niekuo nesiskiria nuo mūsų, jie išgyve44

na lygiai tą patį, ką ir kiekvienas normalus žmogus,
nors daugeliui tai sunku suprasti. Kaip ir visiems
kitiems klonams, taip ir šiai trijulei reikia susivokti
savo gyvenime ir po truputį aiškintis, kas tiesa, o
kas – tik melas ir gandai.
78. Joyce, Rachel. Neįtikėtina Haroldo Frajaus kelionė : [romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Įgars. iš: V.: Gimtasis žodis, 2015. – Tir. 26
egz.
„Neįtikėtina Haroldo Frajaus kelionė“ – nuoširdi Haroldo ir Morinos istorija. Abu jau garbaus
amžiaus. Vieną dieną atsitinka tai, kas pakeis jų
ramų gyvenimą. Haroldas gauna laišką iš buvusios kolegės Kvinės Henesi. Ji nepagydomai serga. Haroldas parašo atsakymą ir neša išsiųsti.
Einant kyla mintis aplankyti Kvinę, apsaugoti ją,
padėti iškęsti tylią neviltį. Ji gyvena kitame šalies
krašte. Jis nutaria eiti pėsčiomis neturėdamas žygio batų, žemėlapio ar kompaso.
79. Jones, Susanna. Paukštukas, skelbiantis žemės drebėjimą : romanas / skaitovas Albertas
Aužbikavičius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Indigo) (Garsina savanoriai). – Įgars.
iš: V.: Svajonių knygos, 2007. – Tir. 20 egz.
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„Paukštukas, skelbiantis žemės drebėjimą“ –
intriguojantis romanas, kurio veiksmas vyksta Japonijoje. Jau pirmame puslapyje skaitytojas įtraukiamas į keistą žmogžudystės istoriją, o paskui
keliauja pagrindinės įtariamosios – jaunos anglės
Liusės Flai, gyvenančios Tokijuje ir dirbančios vertėja – sąmonės užkaboriais. Apklausiama policijos, ji grįžta mintimis į savo praeitį, kurioje netrūksta grėsmingos tamsos.
80. Koomson, Dorothy (Kumson, Dorotė).
Tą dieną, kai tu išėjai : romanas / skaitovė Regina
Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2014. – Tir.
30 egz.
Intriguojanti, verčianti spėlioti, jaudinanti knyga, skatinanti savęs paklausti, ar visada įmanoma
iki galo pažinti net mylimiausius artimiausius žmones? Ir kokia gali būti paslapties kaina?
81. Mitchell, David (Mičelas, Deividas). Debesų atlasas : romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2015. – 2 garso diskai MP3
fmt. – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2014. – Tir. 25 egz.
Romane susipina šešios istorijos, apimančios
laikotarpį nuo XIX a. iki tolimos ateities, tam tikra
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prasme – gyvenimo „po pasaulio pabaigos”. Visų
veikėjų likimai susipina, visi jie – susieti vienas su
kitu, jų istorijos nutrūksta įdomiausioje vietoje tam,
kad vėl prasitęstų, tik kita tvarka.
82. Moyes, Jojo (Mojes, Džodžo). Paskutinis mylimojo laiškas : [romanas] / skaitovė Rasa
Viskantaitė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Įgars. iš: Kaunas : Jotema, 2014. – Tir.
30 egz.
Ligoninėje atgavusi sąmonę Dženiferė Stirling nieko neprisimena – nei tragiškos automobilio
avarijos, per kurią ji ir susižalojo, nei savo vyro;
moteris net nesusivokia, kas esanti. Dženiferė
jaučiasi gyvenanti svetimą gyvenimą, kol netikėtai
randa aistringą laišką, pasirašytą labai paprastai –
B.; laiške prašoma palikti savo vyrą.
83. Montefiore, Santa (Montefjorė, Santa).
Namas prie jūros : romanas / skaitovė Raminta
Kėželytė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Alma
littera, 2013. – Tir. 20 egz.
1966–ieji, Italija. Toskanoje gyvenanti iš skurdžios šeimos kilusi mergaičiukė Floriana nuo vaikystės mėgdavo slapčia apžiūrinėti prie jūros stūk47

sančią nuostabaus grožio vilą ir svajodavo, kad
kada nors ištrūks iš savo pasaulėlio ir apsigyvens
čionai. Vieną dieną prie vartų ją užklumpa daug
vyresnis vilos savininkų sūnus Dantė. Jaunuolis
pakviečia Florianą užeiti, ir nuo tos akimirkos mergaitė neabejoja – jiedviem lemta būti kartu.
84. Muir, Kate. Kairysis krantas : romanas /
skaitovė Aistė Plaipaitė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars.
iš: V.: Alma littera,2008. – Tir. 20 egz.
Smagus, ironiškas, detektyvo elementų prisodrintas pasakojimas apie vieną paryžiečių –
kino žvaigždės ir filosofo gurmano – šeimą ir jai
gresiančius pavojus, apie aukštuomenės blizgesį
ir tuštybę. Ši istorija apie „idealią“ šeimą netikėtai
užgriūvančius išbandymus – kartu ir nuotaikingas
pasivaikščiojimas po romantiškąjį Paryžių.
85. Trollope, Joanna (Trolop, Džoana). Marčios : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. –
V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars.
iš: V.: Alma littera, 2013. – Tir. 30 egz.
Joanna Trollope romane atsigręžia į amžinas
problemas: marčių ir anytų, motinų ir sūnų santykius. Situacijose, į kurias patenka knygos perso48

nažai, save atpažins ir knygos skaitytojai. Joanna
Trollope puikiai jaučia ir geba atskleisti žmonių
mąstymo ir elgesio niuansus. Žmones ir aplinkybes, į kurias jie pakliūva, ji vaizduoja nepaprastai
tikroviškai ir su meile.
86. Webb, Katherine (Veb, Katerina). Palikimas : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Tyto alba, 2015. – Tir. 30 egz.
„Palikimas“ – romanas tiems, kuriuos traukia
šeimos istorijos, britiška jaukumo ir paslaptingumo
kupina atmosfera. Tai pasakojimas apie praeities
paslaptį, nulėmusią kelių giminės kartų likimus.
Australų literatūra
87. Cato, Nancy. Visos upės teka : romanas. – V.: LAB, 2015. – 2 d.
D. 1 / skaitovė Eglė Čekuolytė. – 2015. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Įgars. iš: V.: Rosma, 1994. – Tir. 20 egz.
Australų rašytojos N. Kato romane „Visos
upės teka“ XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Australijos gyvenimo fone aprašomas moters dailinin-
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kės Filadelfijos Gordon likimas, jos audringa meilė
ištikimam žmogui.
88. Cato, Nancy). Visos upės teka : romanas. – V.: LAB, 2015. – 2 d.
D. 2 / skaitovė Eglė Čekuolytė. – 2015. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Įgars. iš: V.: Rosma, 1994. – Tir. 20 egz.
89. McCullough, Colleen (Makalou, Kolina). Saldžiai kartu : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2015. – Tir. 30 egz.
„Saldžiai kartu“ – pasakojimas apie tą
patį laikotarpį, kuriam skirti ir garsieji „Erškėčių
paukščiai“. Tai XX amžiaus trečiojo dešimtmečio
Australija. Didžioji depresija, ekonominė krizė, išankstinės nuostatos ir draudimai… Tačiau ką tai
reiškia išskirtinėms moterims, trokštančioms ne
tik meilės ir šeimos, bet ir profesijos?
Austrų literatūra
90. Barylli, Gabriel (Barylis, Gabrielius).
Sumuštinis : romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
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fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Gimtasis žodis, 2009. – Tir. 20 egz.
Tai ironiškas ir elegantiškai žaismingas pasakojimas apie meilę, laimės ilgesį ir žmogiško patikimumo paieškas neramiais mūsų laikais.
91. Kafka, Franz (Kafka, Francas). Pražuvėlis (Amerika) / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – („Vagos“ modernioji klasika) (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Vaga, 1997. – Tir. 20 egz.
16–metis vokietis Karlas, tapęs aplinkybių
auka, išsiunčiamas laivu į Ameriką. Ten atsitiktinai sutinka savo dėdę. Turtingas giminaitis rūpinasi globotiniu: duoda jam atskirą kambarį savo
namuose, samdo mokytojus, formuoja berniuko
vertybes ir požiūrį. Tačiau kartą, vaikinui išvykus į
svečius, dėdė paprašo perduoti jam laišką, kuriame pareiškia nebenorintis, kad jaunuolis grįžtų atgal. Karlas per vieną naktį virsta vienišu benamiu
ir bedarbiu emigrantu…
Brazilų literatūra
92. Coelho, Paulo (Koeljo, Paolo). Svetimautoja : [romanas] / skaitovė Jūratė Doveikie51

nė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Įgars. iš: V.: Vaga, 2014. – Tir. 24 egz.
Provokuojantis bei gilus romanas „Svetimautoja“ pasakoja apie moterį, kuri nori patirti tikrąjį
gyvenimo skonį, pajusti laisvę bei suprasti, kiek
kainuoja laimė. Tai kūrinys, įkvepiantis gyventi bei
svarstyti apie mūsų pačių gyvenimus.
Čekų literatūra
93. Kundera, Milan (Kundera, Milanas).
Juokingos meilės : [apsakymai] / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso
diskas MP fmt. – (Garsiausios XX a. pabaigos
knygos) (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Tyto
alba, 2001. – Tir. 20 egz.
Turinys: Niekas čia nesijuoks ; Auksinis amžinojo troškimo obuolys ; Netikras autostopas
; Symposion ; Lai seni numirėliai užleidžia vietą
jauniems numirėliams ; Daktaras Havelas po dvidešimties metų ; Eduardas ir Dievas
94. Kundera, Milan (Kundera, Milanas). Lėtumas : romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
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(Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Tyto alba,
2002. – Tir. 20 egz.
„Lėtumas” – beletristikos, memuarų, fantazijos ir esė moduliacija. Rašytojo asociacijos veda
skaitytoją per įvairius laikotarpius, cituojamos
Apolinero eilės ir ištraukos iš 1993 m. Nouvel Observateur, analizuojamas Markizas de Sadas ir
šiuolaikinių entomologų pokalbiai… Minima net
Lietuva! Nuo susižavėjimo lengvai pereinama prie
paniekos, nuo išminties iki tuštybės…
95. Kundera, Milan (Kundera, Milanas).
Pokštas : romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsiausios XX a. pabaigos knygos) (Garsina
savanoriai). – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2002. – Tir.
20 egz.
Pasaulinio garso prozininko, dramaturgo,
poeto ir eseisto M. Kunderos (g. 1929) šiame,
pirmajame, romane atrasime visus pagrindinius
egzistencinius motyvus, kurie įvairiai varijuojami
vėlesniuose jo romanuose.
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Čiliečių literatūra
96. Allende, Isabel (Aljendė, Izabelė). Žaidimas su mirtimi : [romanas] / skaitovė Eglė Špokaitė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso .diskas MP3 fmt. –
Įgars. iš: V.: Alma littera, 2014. – Tir. 30 egz.
Mįslingo ir atskalūniško būdo paauglė Amanda kaip diena ir naktis skiriasi nuo bohemiškos
motinos Indianos. Mergina, kaip ir jos tėvas inspektorius Bobas Martinas, turi įgimtą detektyvės
talentą, tad laisvalaikiu ryte ryja kriminalinius romanus ir su paaugliais iš viso pasaulio žaidžia
kompiuterinį žaidimą „Riperis“. Jame pasiskirstę
vaidmenimis jie narplioja kraupiausius nusikaltimus. Kai mieste pasipila serija šiurpių žmogžudysčių, Amanda su „Riperio“ dalyviais pasineria į
kraupius nusikaltimus. Merginai pavyksta atrasti
tai, ko anksčiau nepastebėjo vietos policininkai…
Graikų literatūra
97. Kazantzakis, Nikos. Asketika : Salvatores Dei : esė / skaitovas Algimantas Sadukas. –
V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars.
iš: V.: Alma littera, 2001. – Tir. 16 egz.
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„Asketika“ – graikų rašytojo ir mąstytojo Niko
Kazantzakio (1883–1957) esė, kurioje keliami žmogaus būties klausimai. Tai ir savotiška evangelija,
dvasinės pratybos, ir gražiausia lyrinė proza apie
žmogaus gyvenimą, – anot autoriaus, „šviesų intervalą tarp dviejų juodų bedugnių“.
Islandų literatūra
98. Hallgrímur Helgason (Hadlgrimuras
Helgasonas). 1000° moteris : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2015. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Alma littera,
2015. – Tir. 30 egz.
Romanas „1000° moteris“– tai pasakojimas
apie nepakartojamos moters gyvenimą, į kurį įsipina ne mažiau intriguojantys jos senelių, tėvų, vyrų
ir kitų, per gyvenimą sutiktų, žmonių likimai.
Ispanų literatūra
99. Dueñas, María. Laiko gijos : romanas /
skaitovė Sandra Kulpavičienė. – V.: LAB, 2015. –
2 garso diskai MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Įgars. iš: V.: Alma littera, 2014. – Tir. 20 egz.
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„Laiko gijos“ – įtraukianti, užvaldanti, aistringa knyga, parašyta su didele meile ir kruopščiai
atrinktomis detalėmis, personažais, įvykiais, vietomis. Romanas nubloškia į Madridą, Tanžerą,
Tetuaną, Lisaboną, kartu su svaiginančiomis spalvomis, prabanga ir skurdu, gatvių šurmuliu ir slaptomis to laikmečio realijomis.
100. Ruiz Zafón, Carlos (Ruisas Safonas,
Karlosas). Angelo žaidimas : romanas / skaitovas
Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2011. – Tir.
30 egz.
„Angelo žaidimas“ – savotiška pasaka, meilės, detektyvo ir siaubo romanų mišinys. Knyga
apie meilę, knygas ir jų rašymą. Aistrą istorijoms,
virstančioms tikrove. Pasakojama taip gudriai ir
su tokiu įkarščiu, kad skaitytojas nebegali atskirti
fikcijos nuo realybės, paslaptingos vietos ir metafiziniai įvykiai kelia įtampą tol, kol viskas virsta
žūtbūtine kova tarp mirties ir gyvenimo.
101. Vila–Matas, Enrique (Vila–Matas, Enrikė). Paryžius niekada nesibaigia / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars.
iš: V.: Alma littera, 2007. – Tir. 20 egz.
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„Paryžius niekada nesibaigia“ – kartu kronika
ir autobiografija, esė ir išmonė. Pro skaitytojo akis
praplaukia aštuntojo dešimtmečio Paryžiaus bohemos atstovų veidai, kosmopolitinis undergroundas. Pats rašytojas gyvena mansardoje, mažame
kambarėlyje, kurį nuomojasi iš Marguerite Duras.
Knyga vadinasi taip, kaip ir E. Hemingway‘aus prisiminimai apie Paryžių.
Italų literatūra
102. Baricco, Alessandro (Bariko, Alesandras). Triskart aušroje : romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2014. –
Tir. 20 egz.
Tai trys istorijos, vykstančios tuo pačiu metu,
toje pačioje vietoje – viešbučio vestibiulyje, vietoje, kuri niekam iš tiesų nepriklauso, kur gali įvykti
bet kas. Auštant, keistu laiku, kai naktinis miestas
eina miegoti, o rytinis – tik prabunda. Keistu metu,
kai žmogus – labiausiai pažeidžiamas ir drauge
labiausiai atviras netikėtiems susitikimams. Viešbutyje susitinka vienas jo gyventojų ir atsitiktinė
moteris, durininkas ir jauna mergina, berniukas ir
policininkė, o iš tiesų tai – tie patys žmonės. Tik
skirtingais savo amžiaus tarpsniais.
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103. Eco, Umberto. Prahos kapinės : romanas / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Tyto alba, 2013. – Tir. 25 egz.
Prahos kapinės“ – naujausias autoriaus romanas, įtampos pilna špionažo, falsifikacijų ir sąmokslų istorija. Paryžius, 1897 m. kovas. Avantiūristas, falsifikatorius, slaptasis agentas kapitonas
Simonas Simoninis savo dienoraštyje prisimena,
kaip buvo įtrauktas į politines intrigas, visam laikui
pakeitusias Europos ateitį.
104. Stassi, Fabio. Paskutinis Čarlio Čaplino
šokis : [romanas] / skaitovas Vytautas Širka. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Vaga, 2014. – Tir. 24 egz.
Italų rašytojo Fabio Stassi knyga „Paskutinis
Čarlio Čaplino šokis“ – melancholiškas pasakojimas apie Čarlį Čapliną ir meilės duoklė nebyliajam kinui. Tai – legendinio komiko biografija, apipinta paties autoriaus svajomis ir įsivaizdavimu to,
kaip praėjusio amžiaus pradžioje atrodė Amerika.
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Japonų literatūra
105. Abe, Kobo. Kengūros sąsiuvinis : [romanas] / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Įgars. iš: V.: Versus aureus, 2005. –
Tir. 20 egz.
Ši knyga yra paskutinis rašytojo romanas. Tai
savotiškas eksperimentas, puikus japoniško siurrealizmo pavyzdys. Kobo Abė, savo romanuose
vaizduodavęs šaltą ir žmogui priešišką pasaulį,
aprašęs šiuolaikinio žmogaus vienatvę, šįkart minėtos temos imasi itin neįprastai… Pasakojimas,
prisodrintas siurrealistinių vizijų, juodojo humoro,
patiks visiems mėgstantiems neįprastus dalykus.
106. Abe, Kobo. Moteris smėlynuose : [romanas] / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Įgars. iš: V.: Versus aureus, 2005. –
Tir. 20 egz.
Romanas „Moteris smėlynuose“ pasakoja
apie mokytoją, etimologą mėgėją Nikį Džiumpėjų, kuris tampa moderniuoju Sizifu. Per atostogas
nusprendęs patyrinėti vabzdžių pasaulį, Džiumpėjus apsigyvena vienišos moters trobelėje didžiu59

lės kopos papėdėje. Kaimelis kiekvieną akimirką
gali būti palaidotas po smėlio patalu. Nikis diena
iš dienos priverstas atkasinėti vėl ir vėl besikaupiantį smėlį. Tačiau kai pagaliau atsiranda šansas
išsivaduoti iš šios nelaisvės, Džiumpėjus savanoriškai atsisako pasinaudoti šia galimybe.
JAV literatūra
107. Bach, Richard (Bachas, Ričardas).
Iliuzijos : Klajonės Mesijo, tapusio juo prieš savo
valią / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Trigrama, 2002. – Tir. 20
egz.
Kas yra iliuzijos ir kur slypi realybė? Apie tai
Ričardas Bachas turi savo nuomonę, kurią ir byloja mums knygos herojų lūpomis. Žmogui pavaldu
žymiai daugiau, nei galėtų atrodyti. Tereikia tik patikėti savimi…
108. Berg, Elizabeth. Pašnekesiai prieš
miegą : [romanas] / skaitovė Rūta Rainienė. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Vaga, 2014. – Tir. 24 egz.

60

Tai istorija apie Rutą ir Aną. Ir apie visus, kas
bent kartą yra susimąstęs, ką pasakytų, sužinojęs, kad laiko gyventi liko visai nedaug. Ruta ir Ana
daugelį metų buvo artimiausios draugės – viena
kitos patikėtinės, sielos bičiulės, linksmintojos ir
patarėjos… Kol vieną dieną ištiko nelaimė…
109. Bohjalian, Chris (Bodžalianas, Krisas). Pribuvėjos dienoraštis : romanas / skaitovė
Nijolė Lipeikaitė . – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2014. –
Tir. 24 egz.
Vermonto valstija, 1981–ieji. Sibilė Danfort,
pribuvėja iš pašaukimo, jau penkiolika metų sėk
mingai padeda namie gimdančioms moterims.
Vieną audringą žiemos naktį, kai gimdyvės namus
nuo pasaulio atskiria apledėjęs kelias ir nutrūkęs
telefono ryšys, Sibilė negailėdama jėgų stengiasi
išgelbėti motinai ir jos kūdikiui gyvybę. Kai moteris
vis dėlto miršta, Sibilė ryžtasi daryti cezario pjūvį… Kas iš tikrųjų nutiko tą naktį?
110. Bradbury, Ray (Brėdberis, Rėjus). Sudie, vasara : romanas / skaitovas Gediminas Navickas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Tyto
alba, 2010. – Tir. 20 egz.
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R. Bredberis su jam būdingu žodžio konkretumu ir vaizdingumu pasakoja apie Daglo Spoldingo ir jo draugų benueinančios vaikystės kasdienybę, kurios paprasčiausiuose dalykuose slypi
stebuklai. Paaugliai pastebi dalykus, kuriems suaugusieji jau užmerkę akis, jie mato savo augimą,
kurį prilygina mirčiai ir skelbia tam karą.
111. Brown, Sandra (Braun, Sandra). Skandalas : [romanas] / skaitovė Eglė Špokaitė. – V.:
LAB, 2015. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Alma littera, 2014. – Tir. 30 egz.
Vieną lietingą vakarą užpulta trijų vietinių vaikinų Džeidė Speri patyrė baisiausią, kokį tik gali
patirti moteris, košmarą. Po to atsidūrusi skandalo
bei dramatiškų įvykių centre, mergina išvyko kaip
įmanoma toliau nuo nelaimę primenančios vietos. Tačiau ji niekada nepamiršo mieguisto „vienos bendrovės miesto“, kuriame kiekvienas vyras,
moteris ir vaikas priklauso nuo turtuolių Pačetų
šeimos. Džeidė nepamiršo ir išlepinto šios šeimos
sūnelio, kuris kartu su dviem draugais visam laikui
pakeitė jos gyvenimą. Ji nenurims, kol atkeršys.
112. Bukowski, Charles (Bukovskis, Čarlzas). Arklienos kumpis : [romanas] / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso
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diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars.
iš: Kaunas : Kitos knygos, 2007. – Tir. 20 egz.
„Arklienos kumpis“– autobiografinis Ch. Bukowskio romanas. Šiurkšti, kieta, nepagražinta
vaikystė ir paauglystė ekonominės depresijos apimtoje Amerikoje perteikta „didžiajam Bukui“ būdingu nuoširdžiu ir ironišku stiliumi.
113. Bukowski, Charles (Bukovskis, Čarlzas). Faktotumas : [romanas] / skaitovas Martynas Jurys. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: Kaunas :
Kitos knygos, 2008. – Tir. 20 egz.
Visų galų meistro, šimtadarbio, nė vienoje
vietoje nesugebančio pritapti literatūrinio Charleso Bukowskio prototipo Henrio Činaskio, klajonių
gyvenimo užkaboriais, istorija. Darbas keisčiausiose, mažiausiai pavydėtinose vietose, veltėdžiavimas, žirgų lenktynės, alkoholis ir moterys.
Regis, tai „amžinos“ autoriaus temos, tačiau kiekvienąsyk gvildenamos pasitelkiant begalinę įtaigą, bekompromisiškai ir savitai.
114. Chamberlain, Diane. Slapti gyvenimai :
[romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.:
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LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Alma littera, 2014. – Tir. 30 egz.
Jausmingas ir talentingas Diane Chamberlain pasakojimas apie šeimos paslaptis ir žmonių
likimus. Aktorė Iden Raili grįžta į gimtąją Virdžiniją kurti filmo scenarijaus apie savo garsią, bet jai
pačiai menkai pažįstamą motiną. Tačiau gavusi
iš dėdės asmeninius motinos dienoraščio sąsiuvinius ji sužino daugiau, nei tikėjosi. Iden tiesiog
atima žadą įtaigus ir intymus dienoraščio stilius,
pasakojimas apie gyvenimo negandas, vienišumą
ir tragediją. Ją apima siaubas, kai apie savo motinos gyvenimą sužino visą pritrenkiančią tiesą.
115. Clark, Mary Higgins (Klark, Merė Higins). Naktis – mano metas : romanas / skaitovė
Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB. 2015. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2014. – Tir.
36 egz.
Praėjus dvidešimčiai metų po mokyklos baigimo, į klasės susitikimą Stounkrofte renkasi buvę
bendraklasiai. Tačiau šventinę nuotaiką temdo žinia apie mirusią klasės draugę Alison Kendal. Ir
tai jau penktoji moteris iš šios klasės, baigusi gyvenimą mįslingomis aplinkybėmis…
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116. Clark, Mary Higgins (Klark, Merė Higins). Prieš ištariant sudie : romanas / skaitovė
Eglė Čekuolytė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2014. – Tir.
30 egz.
Dar viena romantinių trilerių karaliene tituluojamos rašytojos knyga, jau pirmame skyriuje
prikaustanti skaitytojų dėmesį, bet tik paskutiniuose puslapiuose atskleidžianti visas paslaptis. Kai
dingsta pelningą sandorį sumanęs Niujorko architektas, sielvarto ir kaltės prislėgtai jo žmonai nelieka nieko kito, kaip tik bet kokia kaina išsiaiškinti
visas nelaimės aplinkybes. Tačiau jos pradėto tyrimo baigtis bus visiškai kitokia, nei kad ji galėjo
numanyti…
117. Coben, Harlan (Kobenas, Harlanas).
Ilgiuosi tavęs : [detektyvinis romanas] / skaitovė
Eglė Špokaitė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Įgars. iš: Kaunas : Jotema, 2015. – Tir.
30 egz.
Interneto pažinčių portale Niujorko policijos
departamento detektyvė Ketė Donovan netikėtai
pastebi savo buvusio sužadėtinio nuotrauką ir ji
pradeda susirašinėti su tuo nepaprastai patraukliu
vyriškiu, tačiau troškimą vėl atrasti laimę aptemdo
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įtarimų šešėliai, pro kuriuos ilgainiui ima ryškėti
siaubingo nusikaltimo kontūrai.
118. Deveraux, Jude (Devero, Džudi). Jazminų kvapas : [romanas] / skaitovė Marcelė Zikaraitė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Įgars. iš: Kaunas: Jotema,
2013. – Tir. 20 egz.
1799–ieji, Čarlstonas: Pietų aristokratų šeimos dukteriai ir talentingai tapytojai Ketrinai Edilinai Harkort namuose, Virdžinijoje, siekiančių jos
rankos gerbėjų netrūksta. Bet Kejos, užaugusios
su keturiais broliais, nuotykiams linkusi dvasia
prabunda, kai ji vieši Pietų Karolinoje pas savo
krikštatėvį.
119. Diffenbaugh, Vanessa (Difenbo, Vanesa). Gėlių kalba : [romanas] / skaitovė Aistė Vileikytė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Alma
littera, 2012. – Tir. 20 egz.
Viktorija Džons vaikystę praleido globos namuose. Sulaukusi aštuoniolikos juos palieka ir atsiduria… gatvėje. Mergina neturi nei artimųjų, nei
kur eiti, todėl prieglobstį susiranda viešajame parke. Ten užveisia nedidelį gėlyną – gėles mergina
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pamilo dar vaikystėje, klausydamasi globėjos pasakojimų apie karalienės Viktorijos laikais gyvavusią gėlių kalbą.
120. Doerr, Anthony (Doras, Entonis). Neregimoji šviesa : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2015. – Tir. 24 egz.
Amerikiečių rašytojas Anthonis Doerris pasaulį mato kaip mokslininkas, bet jaučia jį kaip poetas. Jis išmano viską: radiją, deimantus, moliuskus, paukščius, gėles, spynas, ginklus, bet rašo
taip gražiai, veikėjų paveikslus ir veiksmo scenas
kuria taip įtaigiai, jog visai kitaip imi žvelgti į tokius
svarbius dalykus kaip meilė, baimė, žiaurumas,
gerumas, suvoki, kokia daugiabriaunė yra žmogaus širdis
121. Flynn, Gillian (Flin, Džilijana). Dingusi : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Alma littera, 2014. – Tir. 30 egz.
Vadinti „Dingusią“ psichologiniu trileriu būtų
per menka. Gillian Flynn aštriu lyg skustuvas žodžiu su nepaprasta psichologine įžvalga kuria
skubrų, velniškai tamsų išmoningo siužeto trilerį,
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gluminantį sulig kiekvienu veiksmo posūkiu. Tai
užburiantis šedevras apie tragiškai nenusisekusią
santuoką, slapčiausias ir tamsiausias žmogaus
sielos kerteles.
122. Gardner, Lisa. Kita dukra : [detektyvinis
romanas] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
Kaunas : Jotema, 2014. – Tir. 30 egz.
Prieš dvidešimt metų Melanė Stouks buvo
palikta vienoje Bostono ligoninėje, vėliau ją įsivaikino jauna pasiturinti pora. Apdovanota mylinčiais
tėvais, ją dievinančiu broliu ir lepinančiu dėde,
Melanė manėsi esanti laiminga. Iki šio vakaro. Šįvakar netikėtai pasirodys praeityje buvęs populiarus žurnalistas, besidomintis Melanės praeitimi…
123. Genova, Lisa. Ta pati Alisa : romanas /
skaitovė Rūta Marcinkevičiūtė. – V.: LAB, 2015. –
1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Įgars. iš: V.: Alma littera, 2014. – Tir. 20 egz.
Įsivaizduokite, visi jūsų prisiminimai – geri
ir blogi, skausmingi ir įkvepiantys – pamažu ima
trintis iš atminties, o jūs nieko negalite padaryti,
kad juos išsaugotumėte… Tai knyga ne tik apie
Alcheimerio ligą. Ji – apie Alisą, moterį, kurią myli
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šeima ir gerbia bendradarbiai, kuri, nors ir serga,
yra ta pati Alisa.
124. Gibran, Kahlil (Džibranas, Kalilis).
Pranašas ; Pranašo sodas ; Jėzus, žmogaus
sūnus / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Asveja, 1998. – Tir. 24 egz.
„Pranašas“ – pirmoji sumanytos trilogijos
dalis, kurioje atskleidžiamas žmogaus ryšys su
žmogumi; tai populiariausia K. Džibrano knyga,
išversta į daugelį kalbų. „Pranašo sodas“ – antroji
trilogijos dalis, joje parodomi žmogaus ir Gamtos
santykiai. „Jėzus, Žmogaus sūnus“ – Jo žodžiai ir
darbai, apsakyti ir įamžinti tų, kurie jį pažinojo.
125. Gillham, David R. (Gilamas, Deividas
R.). Moterų miestas : romanas / skaitovė Regina
Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2015. – Tir. 24
egz.
Berlynas, 1943 metai. Miestas užtemdytais
langais, miestas, kuriame niekas nesako tiesos ir
kur žmogaus gyvybę lemia kiekvienas neatsargiai
ištartas žodis ir ne vietoje žengtas žingsnis. Karo
įkarštyje vyrų likimas aiškus: jie vienaip ar kitaip,
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norom ar nenorom būna priversti dalyvauti karo
veiksmuose. Bet moterys? Kas dedasi miestuose,
kuriuos palieka į karą išėję vyrai? Jos kariauja savus karus: dėl maisto, dėl meilės, dėl išlikimo.
126. Hosseini, Khaled (Hoseinis, Khaledas). Bėgantis paskui aitvarą : [romanas] skaitovė Brigyda Ona Budrikienė. – V.: LAB, 2015. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Įgars. iš: Kaunas : Jotema, 2007. – Tir. 20 egz.
Knygoje savo istoriją pasakoja afganas Amiras: apie savo gyvenimą Afganistane, draugą
Hasaną, pabėgimą į Ameriką, prisitaikymą ten,
santykius su tėvu ir apie savo nuodėmes bei išsilaisvinimą iš jų…
127. Irving, John (Irvingas, Džonas). Našlė
vieneriems metams : romanas / skaitovė Regina
Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2015. – 2 garso diskai
MP3 fmt. – (XX amžiaus aukso fondas). – Įgars.
iš: V.: Alma littera, 2007. – Tir. 25 egz.
Šis romanas tai komiškų detalių kupina, bet
kartu ir nerimą kelianti, labai jausminga, iš daugelio gijų supinta meilės istorija. Be to, šis tarpais
erotiškas, nuostabus romanas yra ir pasakojimas
apie laiko tėkmę bei amžiną sielvartą.
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128. James, Syrie (Džeims, Siri). Slapti
Šarlotės Brontės dienoraščiai : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2015. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Alma littera,
2012. – Tir. 30 egz.
„Slapti Šarlotės Brontės dienoraščiai” teikia
išskirtinę progą pažinti ugningą Šarlotės Brontės
prigimtį ir dramų kupiną jos gyvenimą.
129. Jio, Sarah. Paskutinė kamelija : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Baltos lankos, 2014. – Tir. 30 egz.
Antrojo pasaulinio karo išvakarės. Viename
Anglijos dvare auga paskutinis išlikęs ypatingos
kamelijų veislės, žinomos kaip „Midlberio rausvoji“, medelis. Retų augalų vagis Filipas Praisas pasamdo amerikietę merginą, vardu Flora, mėgėją
sodininkę, šį brangų augalą pavogti. Ji, apsimetusi vaikų aukle, patenka į dvarą ir siekia gauti trokštamą medelį. llgainiui čia ne tik užgimsta nauja
meilė, bet ir ima vertis šiurpios paslaptys.
130. Johnson, Adam. Našlaičių prižiūrėtojo sūnus : romanas / skaitovas Audrius Čaikaus71

kas. – V.: LAB, 2015. – 2 garso diskai MP3 fmt. –
Įgars. iš: V.: Baltos lankos, 2014. – Tir. 24 egz.
„Našlaičių prižiūrėtojo sūnus“ – knyga, kurioje
susipina daug žanrų, daug pasakojimo linijų, tai
daugiasluoksnė knyga, stebinanti autoriaus išmone. Tai kartu ir trileris, ir kraują stingdantis romanas apie Šiaurės Korėją, ir meilės istorija, tai kartu
ir fikcija, ir sykiu pusiau dokumentinis pasakojimas, mat autorius pats lankėsi Šiaurės Korėjoje,
tad knygoje panaudojo ir dokumentinės medžiagos.
131. Katzenbach, John (Kacenbachas,
Džonas). Pamišėlio istorija : romanas / skaitovas
Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2015. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš:
V.: Tyto alba, 2006. – Tir. 20 egz.
Pirmuosiuose romano puslapiuose skaitytojas susipažįsta su pagrindiniu veikėju, tai – Francis Petrelis, kuris pats ir papasakos savo istoriją.
Francis – buvęs psichiatrijos klinikos ligonis į šią
įstaigą ne savo noru patekęs prieš daugiau nei
dvi dešimtis metų. Dabar iš jos ištrūkęs, tačiau vis
dar persekiojamas prisiminimų ir paslaptingų, tik
jam vienam girdimų balsų, veikėjas skuba užrašyti
šiurpią istoriją ant savojo buto sienų.
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132. Katzenbach, John (Kacenbachas,
Džonas). Trys Raudonos : romanas / skaitovas
Mantautas Bružas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2015. –Tir.
30 egz.
„Trys Raudonos“ – subtilus ir šiurpus psichologinis trileris, priverčiantis skaitytoją pasijusti bejėge, nieko nežinančia, auka. Kraują stingdanti
istorija plėtojasi trijų mirtinai išsigandusių moterų
mintyse; o tai ir yra visų baisiausia…
133. Kyle, Chris. Amerikos snaiperis : mirtiniausio snaiperio per visą Jungtinių Amerikos
Valstijų karinių pajėgų istoriją autobiografija /
Chris Kyle, Scott McEwen, Jim DeFelice ; skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2015. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: manoknyga.
lt; Kaunas: Vitae Litera, 2015. – Tir. 20 egz.
Jis nesikovė priekinėse fronto linijose, po jo
kojomis nesprogo minos, veido nedegino ugnis,
o aukos niekada nematė jo veido. K. Kailo karas
buvo tylus, slaptas, kruopščiai suplanuotas ir reikalaujantis atidumo detalėms. Taikliausias snaiperis Jungtinių Amerikos Valstijų istorijoje, savo
sąraše turintis 150 sėkmingų patvirtintų nužudymų (ankstesnis rekordas – 109), paaukojo asme73

ninę karjerą ir patogų gyvenimą, kad pasitelkęs
neįprastą gebėjimą galėtų kovoti už savo šalį.
134. Klaussmann, Liza. Tigrai raudoname
ore : [romanas] / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Gimtasis žodis, 2015. – Tir. 26 egz.
Jauna rašytoja Lisa Klausman savo pirmuoju romanu primena F. S. Fitzgeraldo kūrybą, o
pasitelkdama įtempto laukimo taktiką, sukuria A.
Hičkoko filmams būdingą neramią nuotaiką. Pati
autorė teigia, kad „Tigrai raudoname ore“ nebūtinai yra vien tik literatūrinė novelė, mat šis kūrinys
sudaro kinematografiškumo įspūdį, todėl yra ypač
lengvai skaitomas. Knygoje puikiai dera prabanga, elegancija ir įtampa, kuri skaitytoją išlaiko iki
pat pabaigos.
135. Kline, Christina Baker. Našlaičių traukinys : romanas / skaitovė Valerija Vida Vidaitė. –
V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars.
iš: V.: Alma littera, 2014. – Tir. 30 egz.
Sudėtingų išbandymų ir dramatiškų likimo
posūkių kupina istorija apie dviejų moterų kelią
iš vienatvės į šeimą, teigianti draugystės galią ir
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įkvepianti bet kokiomis aplinkybėmis mylėti gyvenimą ir niekada neprarasti vilties.
136. Matheson, Richard. Aš esu legenda :
romanas / skaitovas Mindaugas Rutkauskas. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Įgars. iš: Kaunas : Obuolys, 2007. –
Tir. 20 egz.
Robertas Nevilis yra paskutinis žmogus Žemėje… bet jis nėra vienintelis gyventojas. Kiekvienas vyras, moteris, vaikas Žemėje virto kažkuo
kitu – padaru, trokštančiu bet kokia kaina sunaikinti Nevilį. Dieną jis – vienišas medžiotojas, civilizacijos liekanose persekiojantis tuos, kurie anksčiau
buvo jo draugai ir kaimynai. Naktį jis užsibarikaduoja savo name ir meldžiasi, kad greičiau ateitų
aušra. Tačiau labiau nei kova Nevilį vargina klausimas: kuo ypatingas žmogus, kuriam lemta būti
paskutiniu iš gyvųjų?
137. Palahniuk, Chuck (Palahniukas, Chu
ckas). Kovos klubas : romanas / skaitovas Mantautas Bružas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Įgars. iš: Kaunas : Obuolys, 2008. –
Tir. 24 egz.
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Romanas „Kovos Klubas“ tai knyga tiems,
kurie pyksta ant viso pasaulio. Paskaitę pamatysite, kad esate ne vieninteliai tokie. „Kovos klubas“
patiks tikrai ne daugeliui, nes tai – sunki ir purvina
knyga. Joje labai daug smurto ir kitų, ne itin patrauklių dalykų…
138. Poe, Edgar Allan (Po, Edgaras Alanas). Auksinis vabalas : apsakymai / skaitovas
Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars.
iš: V.: Vaga, 1968. – Tir. 20 egz.
„Auksinis vabalas“ – populiariausių Edgaro
Allano Poe apsakymų rinkinys, kuriam pavadinimą suteikė dar autoriaus laikais skaitomiausiu kūriniu tapęs apsakymas, kuriame pasakojama, kaip
Viljamą Legrandą, įkąstą auksinio vabalo, apsėda
mintis ieškoti paslėpto lobio. Į pagalbą pasikviestas draugas nebežino, ar Viljamas tebėra sveiko
proto.
139. Radulescu, Domnica. Juodosios jūros
sutemos : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Įgars. iš: V.: Briedis, 2015. – Tir. 36 egz.
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Stebuklingoje Juodosios jūros pakrantėje,
Nora Teodoru galvoja tik apie du dalykus: kaip
tapti garsia menininke ir apie meilę Džidžiui, vaikystės draugui iš miesto turkų kvartalo. Tačiau
gyvenimas valdant diktatoriui Nikolajei Čaušesku
darosi vis labiau nepakeliamas, virš galvos telkiasi tirštesni audros debesys. Slaptoji policija suka
ratus aplink, nenutoldama nuo jaunosios poros
durų. Nora ir Džidžis kuria planus bėgti į Turkiją.
Bet tam, kas jų laukia, pasiruošti neįmanoma…
140. Ratner, Vaddey. Banjano šešėly : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Baltos lankos, 2014. – Tir. 24 egz.
Romanas Banjano šešėly pasakoja apie visagalę tėvo ir dukters meilę katastrofos akivaizdoje, liudija realius įvykius XX a. 8–ojo dešimtmečio
Kambodžoje, atskleidžia tai, kad ir negailestingame pasauly esama grožio, tik reikia gebėti jį
įžvelgti.
141. Redmerski, Jessica (Redmerski, Džesika). Beveik niekada : romanas / skaitovė Eglė
Šepetytė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Alma
littera, 2013. – Tir. 20 egz.
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Ši knyga – puikus pasakojimas apie meilę,
draugystę, apie gebėjimą gyventi šia diena, mėgautis gyvenimo pilnatve, apie ištikimybę sau ir
drąsą siekti slapčiausių svajonių išsipildymo.
142. Redmerski, Jessica (Redmerski, Džesika). Beveik visada : romanas / skaitovė Eglė
Šepetytė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Alma
littera, 2014. – Tir. 20 egz.
„Beveik visada“ – pasakojimas, užburiantis
beprotiška aistra ir magiška meile.
143. Rice, Anne (Rais, Anė). Interviu su
vampyru : romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Populiariausios pasaulio knygos) (Garsina
savanoriai). – Įgars. iš: Kaunas : Tyrai, 1997. – Tir.
20 egz.
Apleistas San Fransisko viešbučio kambarys,
sukasi diktofono juostelė. Kalbasi du vyrai – susijaudinęs jaunas vaikinas ir kadaise turtingas plantacijų paveldėtojas, dabar vampyras Luisas. Apie
mokytoją vampyrą Lestatą, apie dailią pamestinukę Klaudiją, kurią, trokšdamas išgelbėti, paverčia nemirtingąja, taip jos moteriškumą visiems
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laikams įkalindamas vaiko kūne, apie pavojus ir
nuolatinį bėgimą, apie meilę ir netektis, apie klastą, ištikimybę, apie nepaprastą jausmų galią…
144. Rindell, Suzanne. Nusikaltimų metraštininkė : [detektyvinis romanas] / skaitovė Jūratė
Doveikienė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Vaga, 2014. – Tir. 24 egz.
Niujorkas, 1924–ieji. Rouzė Beiker – pilka,
skrupulinga mašininkė, dirbanti apšnerkštoje policijos nuovadoje Žemutiniame Manhatane. Našlaitė, užauginta vienuolių, dėl savo darbštumo yra
labiau toleruojama, nei mėgstama. Kasdienis jos
darbas – klausytis išpažinčių. Vos keliais spausdinimo mašinėlės klavišų taukštelėjimais Rouzė
sprendžia žmonių likimus ir gali pasiųsti kalėti ilgiems metams…
145. Roth, Veronica. Divergentė : [romanas] / skaitovė Eglė Šepetytė. – V.: LAB, 2015. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Alma littera,
2012. – Tir. 24 egz.
Čikagos visuomenė, kurioje gyvena Beatričė
Prior, susiskirsčiusi į penkis luomus, išpažįstančius tam tikras vertybes. Kasmet per Pasirinkimo
ceremoniją šešiolikmečiai apsisprendžia, kuriam
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luomui tarnaus. Beatričei tenka rinktis – ar likti su
savo šeima, ar paklusti širdies balsui. Šie troškimai nesuderinami. Todėl jos sprendimas nustebina visus, net ir ją pačią…
146. Roth, Veronica. Insurgentė : [romanas] / skaitovė Eglė Šepetytė. – V.: LAB, 2015. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Alma littera,
2015. – Tir. 24 egz.
Vienas sprendimas gali pakeisti tavo gyvenimą arba tave sunaikinti. Tačiau kiekvienas sprendimas turi padarinių. Prasidėjus neramumams
tarp luomų, Tričei Prior vėl tenka gelbėti mylimų
žmonių ir savo pačios gyvybę. Be to, ją kamuoja
sielvartas, slegia kaltė, ramybės neduoda atlaidumo, ištikimybės luomui, visuomenės sanklodos
klausimai ir širdies reikalai.
147. Smith, Phyllis T. (Smit, Filisė T.). Aš
esu Livija : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2015. – Tir. 26 egz.
„Aš esu Livija“ – romanas, į mus prabylantis vienos garsiausių Romos moterų balsu. Livija
Druzila (58 m. pr. Kr.–29 m. po Kr.) – įtakingiausia
senovės Romos moteris, Cezario Augusto žmo80

na, politinė jo padėjėja, dviejų sūnų motina. Moteris, apie kurią buvo kalbama, kad ji vieną po kito
nunuodijo potencialius savo vyro įpėdinius, o galiausiai ir jį patį tam, kad jos sūnus Tiberijus galėtų
valdyti Romą. Bet ar tikrai?
148. Strayed, Cheryl. Laukinė : [kelionė, kuri
išlaisvins moters sielą] / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Įgars. iš: Kaunas : Obuolys, 2015. – Tir. 26
egz.
„Laukinė – tai įtampos, humoro ir šilumos
persmelkti memuarai apie tai, kaip jauna moteris
nepaisydama nieko atlieka žygį, kuris varė ją iš
proto, stiprino ir galiausiai išgydė.
149. Wolfe, Thomas (Vulfas, Tomas). Žvelk,
angele, į savo būstą : prarasto gyvenimo istorija :
romanas / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.:
LAB, 2015. – 2 garso diskai MP3 fmt. – (Dvidešimto amžiaus aukso fondas). – Įgars. iš: V.: Alma
littera, 2000. – Tir. 30 egz.
Garsus amerikiečių rašytojas T. Vulfas romane „Žvelk, angele, į savo būstą“ vienos amerikiečių šeimos gyvenimo pavyzdžiu sukūrė Amerikos
paveikslą. Daug intensyvaus lyrizmo, poetinio
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patoso, rūstaus epiškumo. Knyga apie gyvenimo
ieškojimų prasmę ir kryptį.
Kanadiečių literatūra
150. Atwood, Margaret Eleanor (Atvud,
Margareta Eleanora). Tarnaitės pasakojimas :
[romanas] /skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – („Baltų
lankų“ rinktinė proza). – Įgars. iš: V.: Baltos lankos, 2012. – Tir. 24 egz.
Knygoje pasakojama apie netolimą ateitį, Gileado respubliką. Fredinė gyvena Vado ir Vado
Žmonos namuose. Išeiti iš namų jai leidžiama tik
kartą per dieną nupirkti maisto produktų. Kartą per
mėnesį ji privalo gulėti ant nugaros ir atlikti Tarnaitės pareigą, nes mažėjančio gimstamumo amžiuje
Fredinės ir kitų šiai tarnystei paskirtų moterų vertė
tėra jų vaisingumas. Ji dar atmena senus laikus,
kai gyveno su savo vyru Luku, žaisdavo su dukra,
turėjo darbą, pinigų ir galėjo mokytis. Bet dabar
visa tai jau praeitis…
151. Buchanan, Cathy Marie. Tapyti merginas : [romanas] / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. –
V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars.
iš: V.: Sofoklis, 2014. – Tir. 24 egz.
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Romano „Tapyti merginas“ pasakojimą įkvėpė Mari, mergaitės, kuri pozavo garsiojo Edgaro
Dega statulėlei „Mažoji keturiolikmetė šokėja“, gyvenimo istorija. Tai širdį veriantis romanas, pasakojantis apie nepaprastas seseris, trapias ir neapsaugotas nuo žiaurių visuomenės jėgų poveikio…
Veiksmas vyksta sudėtingų meno, kultūros ir visuomenės pokyčių laikais.
152. Davidson, Andrew F. Chimera : romanas / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Tyto alba, 2014. – Tir. 30 egz.
„Chimera“ – įtraukianti ir uždeganti, mistiška
ir ironiška knyga. Tai ir meilės istorija, ir istorinis
romanas.
153. Munro, Alice. Brangus gyvenime : [apsakymai] / skaitovė Šarūnė Andriuškevičiutė. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2014. – Tir.
20 egz.
Knygą sudarančiuose keturiolikoje apsakymų autorė gilinasi į sunkiausiai pastebimus žmonių tarpusavio bendravimo momentus, atskleidžia
sudėtingiausias jausmų istorijas ir painiausias gy83

venimo dramas. Nors knyga „Brangus gyvenime“
sudaryta iš apsakymų, rašytoja kiekviename jų
sutalpina romaną. Šiuose apsakymuose svarbesnis ne siužetas, o vidiniai personažų išgyvenimai.
Korėjiečių literatūra
154. Ha, Il–chi. Užupio respublika : romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Lietuvos rašytojų s–gos
l–kla, 2012. – Tir. 20 egz.
Pietų Korėjos rašytojo Hailji romanas apie
Vilniaus Užupio respubliką. Vaizduojama, kaip
korėjietis Halas atvyksta į Vilnių ieškoti mistinės
Užupio respublikos, turinčios savo kalbą, himną,
savą istoriją ir herojus. Su fantazija ir humoru pinamas pasakojimas apie turtingą praeities kultūrą
bei dabarties Užupio menininkus ir institucijas, nevengiant kontroversijų ir mistifikacijų.
Lenkų literatūra
155. Nurowska, Maria (Nurovska, Marija).
Durys į pragarą : [romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
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fmt. – (Šiuolaikinis Europos romanas). – Įgars. iš:
V.: Mintis, 2014. – Tir. 24 egz.
Tai pasakojimas apie moterų kalėjimą, jo
dienas ir naktis. Apie pragarą, vienas moteris nugramzdinantį į patį dugną, kitas, pajėgiančias pereiti visus jo ratus, užgrūdinantį, apvalantį. Apie
meilę ir neapykantą, ištikimybę ir išdavystę, žmogiškumą ir niekšybes. Apie bedugnę ir viltį…
156. Tulli, Magdalena. Itališkos „špilkos“ :
romanas / skaitovė Eglė Čekuolytė. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Lietuvos rašytojų s–gos l–kla, 2014. – Tir. 24 egz.
Autobiografinė apysaka „Itališkos, špilkos“
yra tarsi raktas į visą Magdalenos Tulli kūrybą.
Pasakotoja sugrįžta vaikystėn, kalba apie patirtas
traumas. Karas ir pokaris, vaiko vienatvė, sudėtingi santykiai su tėvais, Rytų ir Vakarų kontrastai,
susvetimėjęs pasaulis – šios sudėtingos temos
atskleistos vaiko akimis, tačiau iš platesnės, suaugusiojo perspektyvos.
Lietuvių literatūra
157. Adomaitytė, Gintarė. Upeivė : [apysaka, novelės, esė] /skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.:
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LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Alma littera, 2014. – Tir. 24 egz.
Knyga sudaro trys dalys: apysaka, novelės ir
eseistika. Knygoje aprašoma Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų atmosfera, dairomasi po Švediją,
Italiją ir kitas šalis, svarstoma apie urbanistikos
ir gamtos santykį, atskleidžiami žmogaus lemties
paradoksai.
158. Barauskienė, Edita. Tolminkiemio sodininkas : [istorinis romanas] / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Įgars. iš: V.: Lietuvos rašytojų s–gos l–kla,
2014. – Tir. 24 egz.
Editos Barauskienės veikalas „Tolminkiemio
sodininkas” skirtas Kristijono Donelaičio (1714–
2014) gimimo metinėms. Autorė vaizduoja, kaip
šią neeilinę asmenybę formavo krašto istorija ir
aplinka, gimtosios kalbos būklė, Karaliaučiaus
universitetas, įkvėpė M. Mažvydo katekizmas.
Sukurdamas neeilinį literatūros kūrinį – poemą
„Metai”, Donelaitis talentingai panaudojo lietuvių
kalbos išteklius, kūrinio savitumas bei kalbos grožis tebežavi ir XXI amžiuje. Knyga konkretizuoja,
priartina Donelaičio asmenybę šių dienų skaitytojams, prasmingai papildo donelaitianą.
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159. Bartasevičius, Valdas. Mirtina meilė :
kriminalinis romanas / skaitovas Mantautas Bružas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2014. – Tir. 24 egz.
Tai Kriminalinės policijos biuro komisarų autoriui papasakotais, tikrais faktais grindžiama,
kruvina kriminalinė istorija, kuri prasidėjo laukinio
kapitalizmo Lietuvoje laikais – praėjusio amžiaus
paskutiniame dešimtmetyje, kai beveik nevaržomos siautėjo banditų gaujos – ir netikėta atomazga baigiasi jau mūsų dienomis. Romane jaunuolio
pirmąją meilę lydi kraujas, pareigos jausmas susipina su aistra.
160. Bubnys, Vytautas. Balandžio plastėjime : [romanas] / skaitovas Algimantas Bružas. –
V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars.
iš: V.: Alma littera, 2002. – Tir. 16 egz.
Romanas maloniai nustebins daugelį skaitytojų. Dailininko Egono, pranciškonų vienuolio
tėvo Severino ir kitų veikėjų paveikslai dramatiški,
psichologiškai motyvuoti. Pažymėtina laisva, tabu
nevaržoma autoriaus mąstysena. Įtaigiai atskleisti
dvasios nuopoliai ir žmogiškosios pilnatvės ieškojimai.
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161. Buivydaitė, Irena. Kitapus veidrodžio :
romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Alma littera, 2014. – Tir. 24 egz.
Knygos herojė Inga, kuriai gyvenime nelabai
sekasi, susikūrė sau užuoglaudą Veidrodžio šalyje. Ten ji Ingrida – garsi pianistė, grakšti šokėja,
išmintinga psichologė, – žodžiu, viskas, kaip tik
gali būti svajonių pasaulyje, kur įmanoma pamilti
pirmąkart sutiktą žmogų.
162. Buivydaitė, Irena. Nebaigta kalnų sak
mė : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. –
V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars.
iš : V.: Alma littera, 2015. – Tir. 30 egz.
Naujausioje knygoje „Nebaigta kalnų sakmė“
pasakojama apie provincijos gydytoją Godą, kuri
nerasdama laiko sau, sukasi nuobodžiam kasdienybės rate – poliklinika, pacientai, namai. Per televiziją išgirsta daina pažadina moters jaunystės
prisiminimus ir ji ryžtasi surasti biologinį savo tėvą.
163. Čepienė, Almonė. Tėvo lopšinė : [romanas] / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Metodika, 2012. – Tir. 24 egz.
88

Lietuvių autorės romanas, kurio veiksmas
vyksta visiems atpažįstamose vietose – Vilniuje,
Druskininkuose, Rygoje. Tai istorija apie dvynes
seseris, kurios vaikystėje buvo išskirtos, o galiausiai suaugusios netikėtai rado viena kitą. Knyga
skirta moterims, kurios vertina gyvenimiškus meilės romanus.
164. Černiauskaitė, Laura Sintija, Šerelytė, Renata. Hepi fjūčer : aštuoniolika novelių /
skaitovė Eglė Špokaitė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Lietuvos rašytojų
s–gos l–kla, 2015. – Tir. 20 egz.
Naujiena: dvi žinomos prozininkės sukomponavo bendrą naujų novelių rinkinį. Romantiška
Lauros Sintijos Černiauskaitės vaizduotė remiasi į
vaiko ir jaunos moters patirtis, meilės ir vienatvės,
pažeminimo išgyvenimus. Renatos Šerelytės novelėms būdinga aštrus siužetas, futurologiniai
motyvai, jos kūrinių veikėjai – teisėjai, seimūnai,
verslininkai. Skaitytojai turi galimybę patys ieškoti
šių savitų rašytojų kūrybos sąsajų ir skirtumų!
165. Daujotytė–Pakerienė,Viktorija. Boružė, ropojanti plentu: prigimtinės kultūros kasinėjimai Marcelijaus Martinaičio kūryboje / skaitovas
Vytautas Širka. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
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MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Lietuvos rašytojų s–gos
l–kla, 2015. – Tir. 25 egz.
Monografijos autorė kviečia skaitytoją kartu „kastis“ gilyn į Marcelijaus Martinaičio (1936–
2013) kūrybos klodus. „Atminties archeologė“
daugiausia dėmesio skiria poezijai, tačiau vertina
ir poeto publicistiką, eseistiką, vaidmenį viešajame gyvenime.
166. De Strozzi, Elena. Laiko upės slenksčiai : romanas / skaitovė Aistė Vileikytė. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2013. – Tir. 20
egz.
„Laiko upės slenksčiai“ – romanas, kurio
veiksmas nukeliamas į XVII amžiaus pabaigą –
paskutinį palyginti gerą laikotarpį Lietuvai, kai šalis gydė karų ir maro padarytas žaizdas, kai buvo
atstatomos sugriautos ir kilo naujos bažnyčios,
didikų rūmai, miestiečių namai. Romane susidursime su garsių šeimų – Sapiegų, Radvilų, Giedraičių, Oginskių, Katkevičių – gyvenimo istorijomis,
kurias vienija Teresės Giedraitytės ir Brunono Radvilos meilės linija.

90

167. Debesis ant žolės : lietuvių novelės antologija, 1994–2014 / [parengė Danutė Kalinauskaitė] ; skaitovas Marius Eidukonis. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Lietuvos rašytojų s–gos l–kla, 2014. – Tir. 20 egz.
Antologijoje spausdinamos geriausios novelės, publikuotos žurnale „Metai“ ir pelniusios prestižinę Antano Vaičiulaičio premiją. Noveles lydi jų
autorių esė, atspindinčios požiūrį į žanrą, aprėpiančios ir gyvenimo apmąstymus.
168. Flick, Rokas. Emma, pastoriaus duktė :
[romanas] / skaitovė Eglė Čekuolytė. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Alma littera, 2014. – Tir. 24 egz.
Roko Flick romanas „Emma, pastoriaus duktė“ – tai keturių kartų istorija, kupina dramatiškų
įvykių, likimus kreipiančių dažnai labai netikėta linkme.
169. Genys, Gintautas. Pagaunės medžioklė : [romanas]. – V.: LAB, 2013 – . – 3 t.
T. 2 / skaitovas Vytautas Širka. – 2015. –
Įgars. iš: Kaunas: Kalendorius, 2013. – Tir. 24 egz.
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Istorinis nuotykių romanas. Autorius, pasitelkęs įkvėpimo kupinos fantazijos galią, pateikia
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atkūrimo viziją lipniame Prancūzijos, Rusijos, Prūsijos monarchų intrigų ir konfliktų voratinklyje.
170. Granauskas, Romualdas. Duonos valgytojai : apysaka ir apsakymai / skaitovas Juozas
Šalkauskas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Vaga, 1989. – Tir. 26 egz.
„Duonos valgytojai“ – novelė, kurioje atskleidžiama mūsų epochos kaimo žmonių, o kartu ir visos tautos tragedija. Senieji miršta, nusinešdami į
kapus tradicijas, papročius, tikėjimą – visa tai, kas
sudarė lietuvio egzistencijos pagrindą. Jaunieji,
dabartinė karta, jau atsisakė praeities, pripažįsta
kitus idealus, o tiksliau sakant, jų visai neturi. Kūrinio centre – keturi veikėjai, atstovaujantys dviems
kartoms: senieji Rimkai – ramybės, tiesos, šviesos saugotojai, o jaunieji Marytė ir žentas – chaotiško, nestabilaus gyvenimo atstovai. Beje, žentas
yra visai svetimas, nes net vardo neturi.
171. Gutauskas, Leonardas. Šešėliai : romanas / skaitovas Remigijus Bučius. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
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V.:Lietuvos rašytojų s–gos l–kla, 2001. – Tir. 16
egz.
Kaimo jaunuolis, gindamas tautietės garbę,
užmuša rusų okupacinės kariuomenės karininką.
Ištremtas atsiduria ten, kur gimė ir augo jo auka.
Dabar jis – sunkiai sergantis ligonis – kalba apie
praeities įvykius su jį lankančia ruso vėle. Kaltė,
atsakomybė, susitaikymo problema – tokie šio romano motyvai.
172. Ilgevičienė, Audronė. Sakmė apie aisčius : romanas / skaitovė Neringa Radvilaitė. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Įgars. iš: V.: Tiamata, 2011. – Tir. 20
egz.
Daugybės tautų gyvenimai jau prasmego užmarštin: sudūlėjo jų statyti miestai, užpūtė vėjas
smėliu ir žvirgždu ten gyvenusiųjų darbus, vandeniu užplukdė, nė pėdsako nepalikdamas. Neliko nieko, tačiau tai nereiškia, kad nieko nebuvo.
Šventosios Bibliotekos fondų Sergėtojams leidus,
atėjo laikas papasakoti istoriją tautos, kuri dar menama aisčių vardu. Gyva ji dar. Sava, nors labai
laiko pakeista kalba tebekalba. Savo šaknų ieško,
kitataučiais istorikais nepasitikėdama. Posūkyje ji:
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arba į susinaikinimą, arba į atgimimą. Todėl ir kalbame.
173. Inis, Laimonas. Hamletas baltomis
pirštinėmis : linksmi ir graudingi nutikimai prieškario Kaune, arba Girdėta – negirdėta, žinoma –
pamiršta, bet kas buvo – nepražuvo / skaitovas
Algimantas Bružas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: Kaunas: V. Staniulio
knygynas, 2002. – Tir. 16 egz.
174. Inis, Laimonas. Kiekvienoje kišenėj pavasarių šimtas : jaunasis Kazys Binkis : apysaka
[apie poetą] / skaitovas Juozas Šalkauskas. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
Kaunas : Naujasis lankas, 2013. – Tir. 20 egz.
Biografinė apysaka apie poeto Kazio Binkio
vaikystę ir jaunystę, apie nenuoramą ir vėjavaikį,
poezijos reformatorių, įvairių sumanymų kupiną
žmogų, sudrebinusį apstingusį praėjusio amžiaus
trečiojo dešimtmečio lietuvių poezijos gyvenimą.
Knygoje skelbiamas didelis pluoštas K. Binkio
laiškų savo „ryto žvaigždelei“ žmonai P. Adamonytei, kai kurie nepublikuoti eilėraščiai, dokumentai.
175. Jasukaitytė, Vidmantė. Kaip mes mokėmės mirti : vienos vilties romanas / skaitovė Ni94

jolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2015. – 2 garso diskai
MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Lietuvos rašytojų s–gos
l–kla, 2013. – Tir. 25 egz.
Knygos pasakotoja serga vėžiu, ją užklumpa žinia, kad vėžiu susirgęs ir jos mylimas vyras.
Pasipriešinimas ligai, dvasinės galios jai atsispirti,
įtikėjimas gamtos, maldų, žmogiškojo gėrio pajėgomis – šie motyvai, išreikšti energinga, sodria,
įtaigia kalba, sukuria ypatingų įtampų lauką…
176. Jonynas, Antanas A. Krioklys po ledu /
skaitovas Vytautas Širka. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Vaga, 1997. –
Tir. 16 egz.
Teminis meilės eilėraščių rinkinys, kuriame
poeto jausmai ir nuotaikos persipina su filosofiniais gyvenimo prasmės apmąstymais. Spausdinamas nemažas pluoštas naujų ir senų nepublikuotų eilėraščių.
177. Jonušaitė, Neringa. „Neringos“ kavinė:
sugrįžimas į legendą / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Įgars. iš: V.: Mažoji l–kla, 2014. – Tir. 24 egz.
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Knyga apie istorinę „Neringos“ kavinę Vilniuje. 1959 m. atidaryta kavinė tapo sovietinio miesto
fenomenu – čia eita ne tik valgyti ar išgerti, bet ir
diskutuoti apie meną, kultūrą, mokslą, politikuota
netiesiogiai – Ezopo kalba. Būtent čia skambėjo SSRS draudžiama ir nesuprantama muzika –
džiazas. Dėl to kavinė buvo budriai ir nuolat sekama KGB. Tuometę atmosferą, čia vykdavusias
kultūrines diskusijas, bohemišką nuotaiką autorei
padeda atskleisti jos kalbinti kavinės kūrėjai, personalas bei ištikimiausi kavinės lankytojai.
178. Karbauskis, Ramūnas, Kavolė, Loreta. Naisių vasara : kelias atgalios : romanas [sukurtas pagal serialą „Naisių vasara“] / skaitovas
Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2012. –
Tir. 20 egz.
Naisių kaimas, įsikūręs prie Šiaulių, tik pažiūrėti ramus, o iš tiesų ten dedasi tiesiog neįtikėtini
dalykai. Mediciną studijuojanti Elena grįžo namo
susitaikyti su tėvu, kurio nematė šešerius metus,
bet nė nenutuokė pateksianti į mįslingų įvykių
verpetą. Tą vasarą nutikimų Naisiuose buvo tiek
daug, kad tau, skaitytojau, nebus kada nuobodžiauti.
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179. Kaunaitė, Unė. Žmonės iš Alkapės :
[romanas] / skaitovė Eglė Špokaitė. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Žara, 2015. – Tir. 20 egz.
Tai vienos šeimos istorija. Vyriausias sūnus
Kristijonas, baigęs Kembridžo universitetą, dirba
Londono Sičio banke, jo brolis Aidas pradeda paskutinius studijų metus Edinburge, o sesuo Emilija
atvyksta studijuoti į Egzeterį. Visi trys į Didžiąją
Britaniją atkeliavo iš Alkapės – nedidelės Europos
šalies, kurioje gyvena jų tėvai. Tai romanas apie
savęs paieškas, nelengvus pasirinkimus, tėvynę
ir draugystę.
180. Kazragytė, Doloresa. …be pabaigos… : [esė] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Tyto alba, 2015. – Tir. 26 egz.
„…be pabaigos…“ – aštuntoji Doloresos Kazragytės autobiografinės eseistikos knyga, kaip visada atvira dienoraštinė išpažintis. Aktorė rašo
apie tai, kas jos gyvenime įvyko 2011–2014 metais. Apie ką ji kalba su savimi ir skaitytoju? Apie
mažus kasdienybės stebuklus, susitikimus su Lietuvos miestų ir miestelių žmonėmis, darbą teatre,
abejones ir tikėjimą, gyvenimo šurmulį ir tylos pa97

laimą. Ir apie netikėtą likimo dovaną – įspūdingą
kelionę į Izraelį…
181. Kazragytė, Doloresa. Raudoni sandaliukai : esė: amžinybės akimirkos / skaitovė Audronė Taurienė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.:
Tyto alba, 2012. – Tir. 20 egz.
„Raudoni sandaliukai“ – septintoji Doloresos
Kazragytės autobiografinės eseistikos knyga. Tai
atvirumu kerintis aktorės žvilgsnis į save, dviejų
esybių – senstančio kūno ir senatvę neigiančios
sielos, gyvenimo patirties įsitvėrusio proto ir vilties
ieškančios širdies dialogas.
182. Krėvė, Vincas. Skirgaila : [istorinė drama] / [parengė Agnė Iešmantaitė]; skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Mokinio skaitiniai). – Įgars. iš: V.: Žaltvykslė, 2004. – Tir. 24 egz.
Drama vaizduoja XIV a. pabaigos Lietuvos
valdovą Skirgailą ir to meto politines, kultūrines
bei religines problemas, atskleidžiama žmogaus
dvasinio žlugimo drama, tragiška Skirgailos kova
su aplinkiniais ir su savimi, parodomas savigriovos
98

procesas. Šiuo požiūriu Krėvės „Skirgaila“ labiausiai priartėja prie šekspyriškojo tragizmo esmės.
183. Kunčius, Herkus. Dervišas iš Kauno :
romanas / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Kultūros barai, 2014. – Tir. 24 egz.
Herkus Kunčius su sociologo, net psichoanalitiko nuovoka, kantrybe tyrinėja Lietuvos dabartį, lygia greta darydamas plačius ekskursus į
netolimą praeitį. Negailestingas socialinis pjūvis,
iš dalies paremtas dokumentiniais faktais, skundais, sovietmečiu rašytais į KGB, atskleidžiantis
visuomenės veidmainystę, susisluoksniavimą ir
susipriešinimą romaną „Dervišas iš Kauno“ daro
išskirtiniu lietuvių literatūros kontekste.
184. Kunčius, Herkus. Trys mylimos : [esė] /
skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2015. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Lietuvos rašytojų s–gos l–kla, 2014. – Tir. 24 egz.
Kelionių esė apie Turkiją, Bulgariją ir Gruziją.
185. Landsbergis–Žemkalnis, Vytautas. Iš
atminties ekrano : rašyta ir pasakota / [sudarė ir
parengė Vytautas Landsbergis]; skaitovas Algi99

mantas Butvilas. – V.: LAB, 2015. – 2 garso diskai
MP3 fmt. – Įgars. iš: V. Versus aureus, 2010. – Tir.
25 egz.
Vytautas Landsbergis–Žemkalnis (1893–1993)
per savo šimtą turiningo gyvenimo metų buvo imlus jaunuolis ir karys, Nepriklausomybės savanoris ir atkurtos Lietuvos statytojas architektas,
visuomenės ir valstybės žmogus. Jo atsiminimai
yra itin gyvas, vaizdingas istorijos liudijimas, o sykiu – įtaigus asmens ir to meto aplinkos portretas.
186. Martinaitis, Marcelijus. Kukučio baladės : baladžių poema / skaitovė Dovilė Savickaitė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Vaga,
2012. – Tir. 20 egz.
Šio kūrinio ryškiausias personažas – žemaitis Kukutis. Baladėse jungiami du laikai – realus ir
mito, tarp kurių Kukutis laisvai keliauja. Jo parodomas naivumas slepia gilią išmintį. Tai tipiškas ezopinės kalbos, rašytojų išlavintos sovietmečiu, pavyzdys. Tokiu užmaskuotu būdu prabylama apie
istorinę ir kultūrinę tautos savimonę, netiesiogiai
kritikuojamas gyvenamasis laikas.
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187. Mataitytė, Rūta. Gunda : romanas /
skaitovė Aistė Plaipaitė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars.
iš: V.: Tyto alba, 2015. – Tir. 24 egz.
„Gunda“ – trečiasis Rūtos Mataitytės romanas. Jo pagrindinė veikėja Gunda trumpam išvyksta į Oslą studijuoti norvegų kalbos, tačiau viskas susiklosto taip, kad lieka svetur kur kas ilgiau.
Tai istorija apie klaidžiojimus, nerimą, namų ilgesį,
pažinimą, tikėjimą ir meilę, apie bandymą įsikibti į
naujas galimybes, pritapti svetimame krašte. Gundos istorija intriguojanti ir baigiasi gana netikėtai.
188. Navakas, Kęstutis. Begarsis skambutis : esė / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Tyto alba, 2015. – Tir. 24 egz.
Esė rinkinys „Begarsis skambutis“ – skvarbus
ir sykiu intymus žvilgsnis į kasdienę žmogiškąją
patirtį. Tai šešiolikta kūrėjo knyga. Ją sudaro du
labai skirtingi skyriai, pasak autoriaus, „pirmas –
eseistiškai novelinis, antras – eseistiškai memuaristinis, kartais net per drąsus“. Autorius žaismingai tarsi mozaiką iš nuotrupų dėlioja prisiminimus
apie gyvenimą Kaune sovietmečiu, bohemą, keliones.
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189. Navickas, Alfonsas Jonas. Donelaičio
kelyje : [eilėraščiai] / skaitovai Virginija Kochanskytė, Nijolė Lipeikaitė, Antanas Bernotas. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars.
iš: Klaipėda: Klaipėdos univ. l–kla, 2013. – Tir. 20
egz.
Knygoje skaitytojai ras eilėraščių „Ciklą apie
Kristijoną Donelaitį 1714–2014“ lietuvių, rusų ir
lenkų kalbomis, taip pat rašytojo dedikacijas poetams ir Klaipėdai, publikaciją „Susiglaudę užrašai“,
straipsnį „Iš Klaipėdos krašto literatūros istorijos“,
daug autobiografinių žinių apie knygos autorių.
190. Radzevičiūtė, Undinė. 180 : romanas /
skaitovė Eglė Špokaitė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Baltos lankos,
2015. – Tir. 20 egz.
Gyvenimas nuolat apsuka žmogų 180 laipsnių kampu. Kartais tai nauja galimybė, o kartais
visiška katastrofa. Visas pagindinio knygos herojaus Vinstono, pravarde Čerčilis, gyvenimas susideda iš tokių apsisukimų. Intelektualus trileris pasakoja apie tai, kaip dideli laimėjimai staiga virsta
dideliais pralaimėjimais, o bandymai grįžti atgal ir
ką nors pataisyti gali baigtis ir mirtimi.
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191. Ruseckaitė, Aldona. Kaip žaibas : romanas / skaitovas Juozas Šalkauskas. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Lietuvos rašytojų s–gos l–kla, 2014. – Tir. 20 egz.
Tėvus pritrenkia žinia, jog jų sūnus Airijoje
nužudė žmogų. Kas gali paguosti kenčiančią motiną, sutaikyti brolius? Visus kamuoja klausimas –
kodėl taip atsitiko? Kas žmoguje prižadina šėtoną? Psichologinis trileris atskleidžia dramatiškus
išgyvenimus, sunkų atpirkimo kelią.
192. Sajauskas, Justinas. Neužmirštami
Suvalkijos vardai : miniatiūrų romanas / skaitovas
Juozas Šalkauskas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Lietuvos rašytojų
s–gos l–kla, 2014. – Tir. 20 egz.
Literatūrinės miniatiūros vaizdingai perteikia
buvusių partizanų, ryšininkų, rezistencinės kovos
rėmėjų gyvenimą, pokario Lietuvos realybę. Beatodairiška drąsa ir bailumas, ištikimybė laisvės
idealams ir išdavystės, rimti apmąstymai ir šelmiška šypsenėlė, tikrumas ir meninė išmonė – visa
tai susiję, susipynę, o gal sąmoningai supinta, kad
galėtume lyginti ir susivokti. To laiko įvykių autorius nesistengia nei lakuoti, nei menkinti. Jis liudija – jautriai ir kūrybiškai.
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193. Stankevičius, Rimvydas. Betliejaus
avytė : esė / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Lietuvos rašytojų s–gos l–kla, 2014. – Tir. 24
egz.
„Betliejaus avytė“ pratęsia knygą „Diktantai
sielai“ (2011 m.). Pokalbis apie literatūrą, gamtą,
dievoiešką, susirūpinimas dabartinės visuomenės
moraline sveikata ir kultūrine branda, idealizmo ir
patriotizmo temos – visa tai svarbu autoriui, už pilietinį ir moralinį angažuotumą apdovanotam Jurgos Ivanauskaitės literatūros premija.
194. Staponkutė, Dalia. Iš dviejų renkuosi trečią : mano mažoji odisėja / skaitovė Sandra
Kulpavičienė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Apostrofa, 2014. – Tir. 20
egz.
Antroje knygoje Dalia Staponkutė tęsia gyvenimo kelionės temą. Šįkart nuo kultūrinių filosofinių apmąstymų autorė pasuka intymumo link.
Penkios knygos dalys – tarsi penkios autorės gyvenimo kryptys. Į Lietuvą ir į Kiprą Dalia Stonkutė
žvelgia kaip į dvi tėvynes – savo ir dukrų, – tačiau
nei vienoje, nei kitoje nesijaučia atradusi save
arba išsipildžiusi. Pamažu įsismelkia dar vienos –
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trečiosios – šalies nuojata ir iškyla naujo pasirinkimo klausimas.
195. Stonkutė, Loreta. Mirties stepė : [romanas] / skaitovė Lina Ratkevičiūtė. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: Kaunas : Mijalba, 2014. – Tir. 20 egz.
„Mano knygoje pavaizduotas veiksmas vyksta Lietuvoje – jis atspindi transformaciją iš tamsos
į šviesą, iš mirties į gyvenimą“, – kūrinio esmę apibūdino L.Stonkutė. Pagrindinė herojė – bibliotekininkė Gabrielė: vienądien pas ją užklysta draugė,
ką tik sugrįžusi iš Indijos – šalies, kurioje susipina
europietiškos ir indiškos patirtys…
196. Survilaitė, Janina Irena. Emigrantė ir
Alpių piemuo : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Įgars. iš: V.: Andrena, 2015. – Tir. 24 egz.
Janinos Survilaitės romane „Emigrantė ir Alpių piemuo“ tradiciškai lyginamos dvi skirtingos
kultūros – senoji europietiškoji ir okupacinio režimo paženklinta lietuviškoji. Šveicaras profesorius
Vilardas Germanas, Alpių piemenų palikuonis,
atstovauja pirmajai, jauna studentė iš Lietuvos
Ilenija Salytė, emigrantė iš postkomunistinės ser105

gančios visuomenės, tarsi perima savo protėvių ir
tėvų kančias, kurios lyg palikimas perduodamos iš
kartos į kartą. Fatališkas likimas suveda šiuos du
skirtingus žmones amžinai…
197. Tapinas, Andrius. Maro diena : fantastinis romanas (stimpankas) : [knygos „Vilko valanda“ tęsinys] / skaitovas Arminas Šileikis. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Alma littera, 2015. – Tir. 24 egz.
Laisvojo Vilniaus legatui Antanui Sidabrui nerimą kelia kraupų krovinį atvežęs traukinys, kuriame nebuvo mašinisto, Londono policija tiria genialaus chemiko mirties aplinkybes, į Konstantinopolį
skuba ypatingą užduotį turintis geriausias Europoje samdomas žudikas, o paslaptinga ugniaplaukė
moteris vien žvilgsniu pavergia vyrų širdis... Paslaptys bus atskleistos, mįslingi kodai iššifruoti,
bet išauš Maro diena – ir košmarai taps realybe, o
akmenines pasmerkto miesto gatves užplūs Maro
Vienuoliai.
198. Treinys, Pranas. Aktorė : romanas /
skaitovas Algimantas Bružas. – V.: LAB, 2015. – 2
garso diskai MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Vaga, 2001. –
Tir. 16 egz.
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Trečioji teatrinės trilogijos knyga [pirmoji –
„Atsisveikinimas su teatru“, antroji – „Aktoriaus
Anupro meilė“] – romanas, kuriame tęsiama suabsoliutinta teatro kaip gyvenimo, kaip savito, nepakartojamo pasaulio tema. Mirga aktorių šiokiadienių ir švenčių vaizdai, dūžtančio krištolo šukėmis
pažyra bohemiško gyvenimo nuotrupos, o magiškai meno traukai, iliuzinei scenos vilionei pasiduoda visi be išimties personažai, regis, niekaip ir nesusiejami su teatru.
199. Treinys, Pranas. Aktoriaus Anupro meilė : romanas / skaitovas Algimantas Bružas. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Vaga, 2000. – Tir. 16 egz.
Tryliktoji rašytojo knyga – romanas, kurio pagrindą sudaro debiutuojančio aktoriaus gyvenimo,
kūrybos, jaunatviškų svajonių istorija.
200. Treinys, Pranas. Meilės pasaga : romanas / skaitovas Juozas Šalkauskas. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Žuvėdra, 2014. – Tir. 26 egz.
Naujoji rašytojo Prano Treinio knyga „Meilės
pasaga“ savo stilistika, epiniu bei lyriniu užmoju, charakterių raida primena garsiųjų jo „sakmių
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romanų“ ciklą. Čia pagrindinis herojus – liaudies
menininkas Eimutis Kikutis, piešiamas rytų Aukštaitijos miestelio – Kukučių gyvenimas. Autorius
dėmesingas žmonių buičiai, subtiliai narsto emocines herojų peripetijas. Aukštaitiškos dvasios
grožiu stulbina romano kalba.
201. Troleibuso istorijos : [apsakymai] /
[sudarė Laurynas Katkus] ; skaitovas Algimantas
Butvilas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Įgars. iš: Kaunas : Kitos knygos, 2014. – Tir.
20 egz.
Trumposios prozos rinktinė „Troleibuso istorijos“ kviečia į vaizduotės kelionę per šiuolaikinę
Lietuvą. Kelionės maršrutas sudarytas iš penkiolikos per pastaruosius tris dešimtmečius parašytų apsakymų, kuriuos sieja atvirumas urbanistinei
aplinkai, sąmojis, pasakojimo meistrystė, keisti,
fantastiški, šiurpūs nutikimai. Ir, žinoma, mūsų didmiesčių simboliu tapęs troleibusas – moderniška
ir ekologiška transporto priemonė, neatskiriama
mūsų miestovaizdžio dalis, už kurios išsaugojimą
pasisako ši antologija.
202. Urbonaitė, Audronė. Mano Didžioji
Nuodėmė, žurnalistika / skaitovė Rūta Rainienė. –
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V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars.
iš: V.: Alma littera, 2015. – Tir. 20 egz.
Ketvirtoji Audronės Urbonaitės knyga „Mano
Didžioji Nuodėmė, žurnalistika“ – retrospektyvus
pripažintos romanų rašytojos žvilgsnis į savo daugiametę žurnalistinę veiklą. Požiūris į skirtingiems
leidiniams rašytus tekstus ne tik atskleidžia įvairialypę tris dešimtmečius apimančią Lietuvos tikrovę, bet sutelkia dėmesį ir į pačią žiniasklaidą,
kur ta tikrovė ne tiek atspindima, kiek sukuriama.
203. Vienuolis, Antanas. Iš mano atsiminimų / skaitovė Paulė Konstancija Giniotaitė. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Įgars. iš: Kaunas : Šviesa, 1982. –
Tir. 20 egz.
Turinys: Samdinė Alena; Pavainikė; Arkliavagio duktė; Gediminaitė ir mužikas; Mano krikšto
tėvo kumeliukas; Astronomas Šmukštaras; Susitikimai Kaukaze; Bucharos emyras; Iš atsiminimų
apie Baranauską.
204. Viliūnienė, Gina. Vilniaus Madona : romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Alma littera, 2014. – Tir. 24 egz.
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Romanas „Vilniaus Madona“ – detektyvas,
jungiantis mūsų laikus ir beveik šešių šimtų metų
senumo istorinius įvykius. Čia detektyvinio trilerio
forma perteikiamas mažai pažįstamas XV a. pabaigos – XVI a. pradžios LDK istorijos laikotarpis.
Knygoje pasakojama apie didžiojo kunigaikščio
Aleksandro dvaro paslaptis, Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Maskvos kunigaikštytės Elenos meilės istoriją, autentiškai kuriamas to laikotarpio Vilniaus vaizdas.
205. Zeitler, Valentina. Didysis kunigaikštis Švitrigaila – nepaklusnus vasalas ar avantiūristas? : istorinis romanas / skaitovas Rimantas
Pranckūnas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Algimantas, 2015. – Tir.
20 egz.
„Didysis kunigaikštis Švitrigaila. Nepaklusnus
vasalas ar avantiūristas?“ – Lietuvos diplomatės
Valentinos Zeitler ketvirtas istorinis romanas nukelia skaitytoją į praeitį, į sudėtingą viduramžių laikotarpį Lietuvoje, kai šalies būtį temdė arši didikų
kova dėl valdžios.
206. Žagrakalytė, Agnė. Eigulio duktė : byla
F 117 : romanas / skaitovė Eglė Špokaitė. – V.:
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LAB, 2015. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Tyto alba, 2013. – Tir. 25 egz.
„Eigulio duktė: byla F 117“ – pirmasis Agnės
Žagrakalytės prozos kūrinys. Tai spalvinga giminės saga, net kelių kartų istorija, paremta tikrais
faktais ir įvykiais. Išlavintu žodžiu kuriamas be
galo įtaigus pasaulis – rupų realistinį pasakojimą,
sodrius vaizdus neretai keičia nervinga, trūkčiojanti poetinė kalba. Autentiškos tikrovės įspūdį dar
sustiprina išmoningai dėliojama dokumentinė medžiaga (laiškai, dienoraščiai, žinutės iš spaudos ir
pan.)
207. Žagrakalytė, Agnė. Klara : bande dessinée : [romanas] / skaitovė Eglė Špokaitė. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Tyto alba, 2014. – Tir. 20 egz.
Šioje prozos knygoje pasakojama jaunos
moters Klaros gyvenimo istorija. Įvykiai čia veja
vienas kitą, epizodai dėliojami tartum komiksų pasaulyje – iš pradžių piešiami neaiškūs, bet nerimą keliantys siužeto kontūrai, vėliau ima ryškėti
veikėjų paveikslai, charakteriai, galiausiai pasipila spalvos, ryškios ir sodrios, tekstas ima srūti su
gaivališka energija. Pati autorė šį kūrinį vadina literatūriniu bande dessinée, komiksu.
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Neregių literatų
kūryba
208. Kondratas, Bronius. Šimtmečio sodininkas : poezijos rinktinė / sudarytoja Violeta
Kulikauskienė ; skaitovai : Remigijus Bučius, Vytautas Širka, Antanas Bernotas, Ramūnas Abukevičius, Rūta Rainienė, Janina Vileikienė. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 8 egz.
209. Plauska, Albinas. Ilganosė lapė Zosė :
eilėraščiai vaikams / skaitovė Elvyra Latėnienė. –
V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars.
iš: Alytus: Alytaus sp., 2013. – Tir. 40 egz.
Marokiečių literatūra
210. Shah, Tahir (Šachas, Tahiras). Kelionės su pačiu savimi / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2015. – Tir. 30 egz.
„Kelionės su pačiu savimi“ – knyga, kurioje
vienas kitą keičia spalvingiausi pasakojimai, parašyti per beveik dvidešimt metų: įspūdžiai iš Lotynų
Amerikos, Azijos, Afrikos ir daugybės kitų pasaulio
kampelių, iš džiunglių, dykumų, mažų miestelių ir
megapolių.
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Norvegų literatūra
211. Nesbø, Jo (Nesbio, Ju). Galvų medžiotojai : [romanas] / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Kriminalinis romanas). – Įgars. iš: V.: Baltos
lankos, 2015. – Tir. 26 egz.
Rogeris Braunas – geriausias visoje Norvegijoje darbuotojų paieškos ir atrankos guru, profesionalus „galvų medžiotojas“. Deja, net ir puiki
karjera jam neleidžia jaustis finansiškai laisvam –
prabangus namas ir mylimos žmonos Dianos įnoriai jau senokai Rogerį verčia gyventi ne pagal išgales. Diana už vyro pinigus nusprendžia atidaryti
meno galeriją. Atidarymo vakarą Rogeriui įsižiebia
viltis tapti turtingesniam, nei jis kada nors galėjo
pasvajoti…
212. Wassmo, Herbjørg. Tos akimirkos : [romanas] / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Alma littera, 2015. – Tir. 30 egz.
„Tos akimirkos“ – tai istorija apie moters gyvenimą Norvegijoje nesenoje praeityje, apie mokslus ir profesinę veiklą, apie vyrą ir vaikus, apie pastangas išsikovoti dalelę laiko sau… Tai istorija,
113

kupina sodraus ir atšiauraus šiaurės Norvegijos
gamtovaizdžio. Tai istorija apie jauną moterį, kuri
išdrįso sulaužyti didžiausius tabu ir tapo viena žymiausių ir mėgstamiausių Norvegijos rašytojų.
Olandų literatūra
213. Loo, Tessa de. Dvynės : [romanas] /
skaitovė Eglė Čekuolytė. – V.: LAB, 2015. – 2 garso diskai MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars.
iš: V.: Kronta, 2007. – Tir. 20 egz.
Romano pagrindinės veikėjos Ana ir Lotė,
vaikystėje po tėvų mirties išskirtos dvynės vokietės, jau pagyvenusios, netikėtai susitinka balneologinėje gydykloje. Nugyvenusios savo gyvenimus
Antrojo pasaulinio karo metais skirtingose fronto
pusėse – viena su naciais, kita su jų okupuotais
olandais, jos niekaip negali įveikti prieštaringų
jausmų, suprasti viena kitos ir atleisti.
Prancūzų literatūra
214. Beigbeder, Frédéric (Beigbederis,
Frederikas). Oona & Salinger : romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V.: LAB, 2015. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Tyto alba,
2015. – Tir. 24 egz.
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1940–tieji, Niujorkas, Stork Club. Auksinis
jaunimas, stiklų su kokteiliais skambesys, cigarečių dūmai. Čia visi šmaikštūs, turtingi, arogantiški
ir jaunatviškai negailestingi. Į klubą įžengia pradedantis rašytojas J. D. Salingeris – tylus, aukštas,
nerangus. Ambicingas. Iškart pameta galvą dėl
Oonos O‘Neill, vieno garsiausių JAV dramaturgų
dukros. Jam 21, jai 15. Ši vieną vasarą trukusi
meilė naivi, beprotiška, skaisti ir drauge persmelkta erotikos. Ir tuoj kilsiančio karo nuojautos.
215. Bréhat, Caroline. Aš mylėjau manipuliuotoją / skaitovė Giedrė Tartėnienė. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Tyto alba, 2012. – Tir. 20
egz.
Ši istorija prasideda kaip pasaka. Moteris
sutinka vyrą – gražų, talentingą, romantišką idealistą, ir jie vienas kitą beprotiškai pamilsta. Vyras
pasirodo esąs tikras svajonių princas: švelnus, dėmesingas, protingas. Jie greitai ima lauktis kūdikio
ir susituokia. Tačiau pasaka pamažu keičiasi, vis
labiau primindama siaubo istoriją, pilną priekaištų,
barnių ir smurto. Moteris nesupranta, kas vyksta.
Jos gyvenimo vyras iš princo virsta pabaisa.
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216. Bussi, Michel. Svetimas kūdikis : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2015. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2014. – Tir. 30 egz.
Romanas „Svetimas kūdikis“ nėra tradicinis
detektyvas, kuriame visas dėmesys būtų sutelktas į žiauraus nusikaltimo tyrimą ar efektingas
žudiko gaudynes. Tai graži romantinė istorija, jaudinanti meilės ir netekties drama, paįvairinta detektyviniais elementais. Tad jeigu šį kūrinį reikėtų
pasverti Temidės svarstyklėmis, viena jos pusių
neabejotinai nusvirtų romantinės istorijos pusėn.
217. Clément, Catherine (Kleman, Katrin).
Teo kelionė : [romanas] / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2015. – 2 garso diskai MP3 fmt. –
(Garsiausios XX a. pabaigos knygos). – Įgars. iš:
V.: Tyto alba, 1999. – Tir. 25 egz.
Romano „Teo kelionė“ pagrindinis veikėjas –
keturiolikmetis Teo, jis sunkiai suserga. Jo teta
Marta pasiūlo gydytis kitaip – keliaujant atrasti
savo vidinę jėgą. Tėvams leidus, Marta išsiveža
sūnėną į tolimą kelionę – supažindinti su viso pasaulio religijomis. Kelionė – tai būdas ne tik pamatyti nauja, bet ir atverti savo sielos duris…
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218. Dumas, Alexandre (Diuma, Aleksandras). Dama su kamelijomis : romanas / skaitovas Mindaugas Rutkauskas. – V.: LAB, 2015. – 1
garso diskas MP3 fmt. – („Žaltvykslės“ kolekcija“)
(Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Žaltvykslė,
2008. – Tir. 20 egz.
„Dama su kamelijomis“ – žinomiausias A. Dumas sūnaus kūrinys. Jame pavaizduotas trapus,
spindintis ir drauge skurdus kurtizanių pasaulis.
Armanas, užsidegęs aistra žavingai ir užgaidžiai
kurtizanei Margaritai, dėl jos pasirengęs paaukoti
karjerą, ateitį, ji dėl jo – atsižadėti nuodėmingo gyvenimo ir prabangos. Tai – graži, jaudinanti, liūdna
meilės istorija.
219. Gary, Romain (Gari, Romenas). Europietiškas auklėjimas : romanas / skaitovas Remigijus Bučius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Įgars. iš: Kaunas : Vada, 2001. – Tir.
16 egz.
„Europietiškas auklėjimas” – pirmasis R.
Gary romanas, iškart išgarsinęs jo vardą. Jame
vaizduojamas partizaninis judėjimas Vilniaus apylinkėse II pasaulinio karo metais. Ž.–P. Sartras vadino šį romaną geriausia knyga apie Pasipriešinimo kovas.
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220. Gide, André (Židas, Andrė). Pastoralinė simfonija ; Izabelė : [romanas ir apysaka] / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2015. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Įgars. iš: V.: Regnum, 1997. – Tir. 20 egz.
Žido misija – ryškiai nušviesti mūsų prarajas, suruošti mums sąžinės egzaminą… Pastorius
parsiveža namo aklą našlaitę Gertrūdą ir imasi ją
globoti, o vėliau pamilsta. Netikėtai jis sužino, kad
sūnus Žakas norėtų Gertrūdą vesti…
221. Halter, Marek (Halteras, Marekas). Cipora : romanas / skaitovė Giedrė Tartėnienė. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Biblijos moterys) (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.:
Kronta, 2005. – Tir. 20 egz.
„Cipora“ – tai antroji serijos „Biblijos moterys“
knyga, sukurta Senojo Testamento istorijos apie
Ciporą ir Mozę motyvais. Daugiau nei prieš tris
tūkstančius metų juodaodę mergytę priglaudžiama Raudoniosios jūros pakrantėje. Vardas Cipora
reiškia „paukštelis“, jos veido spalva jau nulėmė
merginos likimą: niekas nenorės jos vesti. Tačiau
vieną dieną kažkoks vyras į merginą steibelijasi
taip, kaip dar nieks nebuvo žiūrėjęs. Jo vardas
Mozė, ir jis bėga iš Egipto.
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222. Yourcenar, Marguerite (Jursenar, Margerita). Filosofinis akmuo : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB, 2015. – 2 – asis leid. –
1 garso diskas MP3 fmt. – („Baltų lankų“ rinktinė
proza). – Įgars. iš: V.: Baltos lankos, 2000. – Tir.
16 egz.
Kurdama pagrindinio veikėjo Zenono, XVI
amžiaus alchemiko ir mediko, paveikslą rašytoja pasakoja ne tik gyvenimo paslaptį pasiryžusio
įminti žmogaus istoriją – knygoje atgimsta pati
epocha, jos nepagražinta realybė ir atsiveria kontrastų kupinas pasaulis, kuriame viduramžiai rungiasi su Renesansu ir tuo pat metu jau brėžiasi
Naujųjų laikų kontūrai. Anot kritikų, ši didžiulės
erudicijos rašytoja meistirškumo viršūnę pasiekė
būtent šiame romane.
223. Le Clézio, Jean–Marie Gustave (Leklezijo, Žanas Marijus Gustavas). Auksinė žuvelė : [romanas] / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Lietuvos rašytojų s–gos l–kla, 2014. – Tir. 24
egz.
J. M. G. Le Clézio – garsus šiuolaikinis prancūzų rašytojas, Nobelio premijos laureatas. Romanas „Auksinė žuvelė“ atskleidžia sukrečiančią
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našlaitės Lailos gyvenimo istoriją. Patyrusi skurdo, vargo, socialinės atskirties, ji neprarado svajonės ir tapo džiazo dainininke.
224. Luminet, Jean–Pierre. Koperniko paslaptis : [romanas] / skaitovas Romualdas Ramanauskas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso MP3 fmt. –
Įgars. iš: V.: Alma littera, 2014. – Tir. 24 egz.
XVI–XVII a. saujelė keistuolių, mokslininkų
astronomų iš esmės pakeitė ligtolinį suvokimą
apie pasaulį. Vienas jų – Mikalojus Kopernikas,
paskelbęs heliocentrinę Saulės sistemos teoriją.
Knygoje „Koperniko paslaptis“ lemtingų istorinių
įvykių sūkuryje atskleidžiamas nuoseklus ir aistringas mokslininko kelias link didžio atradimo,
padariusio perversmą kosmologijos srityje.
225. Modiano, Patrick (Modiano, Patrikas).
Horizontas : romanas / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Šiuolaikinė proza). – Įgars. iš: V.: Baltos
lankos, 2011. – Tir. 20 egz.
Pagrindinis romano veikėjas Bosmanas,
baikštus vyras, persekiojamas motinos šmėklos,
gyvena įstrigęs prisiminimuose apie jaunystę ir
žmones, kuriuos prarado. Tarp jų – ir mįslingoji
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Margaretė Le Koz, su kuria atsitiktinai susipažino
1960 metais. Tačiau vieną dieną Margaretė sėda į
traukinį ir dingsta…
226. Musso, Guillaume (Miuso, Gijomas).
Popierinė mergina : romanas / skaitovas Virgilijus
Kubilius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Įgars. iš: V.: Baltos lankos, 2014. – Tir. 24
egz.
„Popierinė mergina“ – tai sąmojingas, įtemptas, romantiškas, pribloškiantis pasakojimas apie
išgalvotą personažą – ir kartu neabejotinai gyvą
žmogų, kurio gyvenimas priklauso nuo vienintelės
knygos…
227. Raoul–Duval, Jacqueline. Kafka, amžinasis sužadėtinis / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Gimtasis žodis, 2012. – Tir. 20 egz.
Franco Kafkos – vieno žymiausių XX amžiaus
autorių – gyvenimas knygoje atskleidžiamas per jo
santykius su keturiomis moterimis, per jo aistringus meilės laiškus. Pasakojimas prasideda 1912
metais ir baigiasi rašytojo mirtimi 1924–aisiais.
Nesuvokiami, sudėtingi jo ryšiai su moterimis vei121

kiau epistoliniai nei realūs. Tai mūšis tarp meilės
ir santuokos baimės, ir viską užgožiančio troškimo – rašyti. Rašyti, kad turėtum teisę gyventi.
228. Vercors (Verkoras). Silva : romanas /
skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Dvidešimto
amžiaus aukso fondas) (Garsina savanoriai). –
Įgars. iš: V.: Alma littera, 1998. – Tir. 20 egz.
Vercors – tai prancūzų rašytojo ir dailininko
grafiko Žano Briulero (1902–1991) slapyvardis.
Romaną „Silva“ galima vadinti filosofine pasaka arba alegorija. Anglų dvarininko Alberto akyse įvyksta stebuklas – skalikų persekiojama lapė
virsta moterimi. Neįtikėtina istorija pasakojama su
geroka ironijos doze, tačiau keliamas iš tiesų rimtas klausimas – kas žmogų daro žmogumi, kas
daro jį laisva ir atsakinga asmenybe.
229. Verne, Jules (Vernas, Žiulis). Kelionė
į Žemės centrą : romanas / skaitovė Inga Jakimčikaitė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: Kaunas:
ANBO, 2002. – Tir. 20 egz.
Profesorius Otas Lidenbrokas su savo palydovais – jaunu mokslininku Akseliu ir islandų me122

džiotoju Hansu – leidžiasi į nepaprastą kelionę –
jie pasiryžę pasiekti Žemės centrą ir įminti mūsų
planetos paslaptis. Romane gausu gamtos mokslo žinių, tačiau skaitytoją labiausiai žavi keliautojų drąsa, ryžtas, fantastiški atsitikimai, nepaprasti
nuotykiai…
Rusų literatūra
230. Aksionovas, Vasilijus. Krymo sala : romanas / skaitovas Algimantas Butvilas. – V.: LAB,
2015. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Bonus animus, 2014. – Tir. 24 egz.
„Krymo Sala“ – prieš 35 metus parašytas romanas, kurį šių dienų „įvykiai ”pavertė realybe.
231. Daškova, Polina. Eterio laikas : detektyvas / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Mesjė Diupenas, 2001. – Tir. 16 egz.
Tardytojas Ilja Nikitičius Borodinas tiria Ostankino televizijos žurnalisto Artiomo Buteiko nužudymo bylą. Ji paslaptingai susijusi su deimantu,
kurį ankstyvą 1829 metų rudenį Urale, Gornoblagodatsko apskrityje, Kalininskajos kaime, sudėjo
vištelė Motia: „ant švarių šiaudų gulėjo vienas vie123

nintelis kiaušinis – mažesnis už balandžio, nešvarus, pilkas ir, svarbiausia, kažkoks kvadratinis“.
232. Lukjanenko, Sergejus, Vasiljev, Vladimir. Visagalio akis : fantastinės apysakos ir apsakymas / skaitovė Gabija Jakimavičiūtė. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Pasaulinės
fantastikos aukso fondas) (Garsina savanoriai). –
Įgars. iš: Kaunas : Eridanas, 2006. – Tir. 20 egz.
Visagalio Akis buvo saugiai paslėpta jau kelis
tūkstančius metų, tačiau po žemės drebėjimo apie
Jos egzistavimą sužinojo ir Erelio klano grobikai
ir šiaip visokiausi plėšikėliai. Šiaurės ir Pietų vienuolynai nuo žilos senovės saugojo Visagalio Akį
ir, užslinkus Tigro–kario metams, pernešdavo Ją
į vieną iš saugių Vietų. Tačiau šįsyk išrinktųjų vienuolių laukia nenumatytos kliūtys…
233. Pasternakas, Borisas. Daktaras Živaga : romanas / skaitovė Brigyda Ona Budrikienė. –
V.: LAB, 2015. – 2 garso diskai MP3 fmt. – (Nobelio
premijos laureatai) (Garsina savanoriai). – Įgars.
iš: V.: Vaga, 1991. – Tir. 20 egz.
„Daktaras Živaga“ – saga apie politinių neramumų išdraskytą Rusiją ir apie viską ištveriančią
ir nugalinčią meilę. Šis kūrinys, apibendrinęs visą
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B. Pasternako kūrybą, laikomas viena svarbiausių
XX a. pasaulinės literatūros knygų, padariusi įtaką
ne vienai menininkų kartai.
234. Pelevinas, Viktoras. Šventoji vilkolakio
knyga : romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Įgars. iš: Kaunas : Jotema,
2006. – Tiražas 20 egz.
A Chuli gyvenimas ramiai sau teka įprasta
vaga, kol savo kelyje ji netikėtai sutinka vilkolakį jauno Federalinės saugumo tarnybos generolo
pavidalu. Tuoj pat tarp jųdviejų užsimezga meilė,
o kartu su ja kaleidoskopiškai įsisuka svaiginami
vilkolakių nuotykiai šiuolaikinėje Rusijoje.
235. Pelevinas, Viktoras. Vabzdžių gyvenimas: romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Įgars. iš V.: Kitos knygos,
2015. – Tir. 20 egz.
„Vabzdžių gyvenimas“, dažnai vadinamas
postsocialistinio siurrealizmo etalonu, kartu yra ir
vienas konceptualiausių V. Pelevino kūrinių, iš kurio vėliau išaugo tokie literatūros meistro šedevrai
kaip „Čiapajevas ir Pustota“ bei „Generation P“.
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Nors pasaulis čia iškreiptas lyg nuo žolės apdujusio filosofo sapne, tačiau gilios egzistencinės
metaforos ir intelektualus žaismas masinės kultūros fetišais universalizuoja kūrinį – jis aktualus ir
šiandien.
236. Šiškinas, Michailas. Veneros plaukas:
[romanas] / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB,
2015. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Vaga, 2013. – Tir. 24 egz.
Iš pažiūros nesudėtingas siužetas – keturios
istorijos audžia romano meninį pasaulį: Šveicarijoje prieglobsčio siekiančių pabėgėlių istorijos, pasakojamos rusų kalbos vertėjui; pastarojo meilės
istorija Italijoje; laiškai sūnui ir Izabelos, dainininkės, kurios biografiją jis norėjęs parašyti, dienoraščiai.
237. Vagner, Jana. Vongo ežeras : romanas / skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V.: LAB, 2015. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2015. – Tir. 24 egz.
„Vongo ežeras“ netelpa į vieno žanro rėmus –
tai ir išlikimo istorija, ir kelio romanas, ir sukrečianti
psichologinė drama. Šis pirmasis jaunos rusų autorės Janos Vagner romanas sulaukė didelio pa126

sisekimo Rusijoje ir užsienyje, buvo nominuotas
kelioms literatūrinėms premijoms.
Suomių literatūra
238. Oksanen, Sofi. Kai dingo balandžiai :
[romanas] / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Versus aureus, 2013. – Tir. 20 egz.
Romane vaizduojami neramumų ir tariamos
taikos dešimtmečiai: Estijos Respublikos pirmojo
laikotarpio pabaiga, Antrasis pasaulinis karas ir
„atšilimas“ bei stagnacijos pradžia Sovietų Sąjungoje. Tai pasakojimas apie žmogaus santykius su
valdžia, apie gebėjimą ir nenorą prisitaikyti, apie
kaukes, kurias vieni pajėgia dėvėti, kiti – ne.
239. Parland, Henry (Parlandas, Henris).
Sudužo : [apie „Velox“ fotopopieriaus ryškinimą] :
romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Įgars. iš: V.: Apostrofa, 2011. – Tir.
20 egz.
Romanas parašytas 1929–1930 m. Kaune ir
jau seniai tapęs švedų literatūros klasika, bet tik
pastaruoju dešimtmečiu išverstas į didžiąsias Eu127

ropos kalbas ir iškart sužavėjęs skaitytojus, o kritikų pripažintas modernizmo klasikos šedevru.
Švedų literatūra
240. Backman, Fredrik. Gyveno kartą Uvė :
romanas / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Alma littera, 2014. – Tir. 30 egz.
„Gyveno kartą Uvė“ – puikus pasirinkimas
pasiilgusiems nebanalaus pasakojimo su dideliu
teigiamų emocijų užtaisu. Situacijose, į kurias pakliūva knygos personažai, skaitytojui nebus sunku atpažinti ir save. Kupina puikaus humoro Uvės
istorija – apie pasaulį, kuriame gyvename, ir apie
bet kurį iš mūsų: mūsų vienatvę, draugystes, meilę.
Šveicarų literatūra
241. De Cesco, Federica. Sidabrinė kriauklė : romanas / skaitovė Regina Jokubauskaitė. –
V.: LAB, 2015. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Įgars.
iš: V.: Alma littera, 2014. – Tir. 30 egz.
„Sidabrinė kriauklė“– romanas apie meilę,
galingą kaip gamtos stichija, gydančią sielos ir
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kūno žaizdas… Subtilus, jaudinantis, aistringas ir
vaizdingas pasakojimas ras kelią į kiekvieno, kada
nors svajojusio iš esmės pakeisti savo gyvenimą,
širdį. Tai knyga apie dvasinį artumą, begalinę meilę ir viltį.
Turkų literatūra
242. Pamuk, Orhan (Pamukas, Orhanas).
Sniegas : romanas / skaitovė Brigita Ona Budrikienė. – V.: LAB, 2015. – 2 garso diskai MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Tyto
alba, 2014. – Tir. 30 egz.
Tai politinis romanas, kuris drauge yra ir pasakojimas apie menininką, ir detektyvas, ir meilės
istorija.
Vokiečių literatūra
243. Balfour, Liz (Balfur, Liza). Septynerius
metus rašiau Tau… : romanas / skaitovė Violeta
Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2014. – Tir.
30 egz.
Knygoje „Septynerius metus rašiau Tau…“
rašytoja pasakoja apie vieną airių šeimą. Atsi129

tiktinai aptikusi pluoštą paslaptingo vyro mamai
rašytų laiškų, trisdešimtmetė Emė suvokia nieko
nežinanti apie savo tėvų gyvenimą. Bandant išsiaiškinti tėvų paslaptis, netikėtai ima drebėti ir jos
pačios iš pažiūros tobulo gyvenimo pamatai…
244. Gohl, Christiane. Baltojo debesies šalyje : romanas / skaitovė Jūratė Doveikienė. – V.:
LAB, 2015. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Įgars.iš :
V.: Alma littera, 2013. – Tir. 30 egz.
„Baltojo debesies šalyje“ – dviejų šeimų ir trijų
kartų istorija apie draugystę ir meilę, priešiškumą
ir neapykantą. Visi trokšta mylėti, tik meilės siekia
savaip.
245. Hesse, Hermann (Hesė, Hermanas).
Kelionė į Rytų šalį / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
(Garsina savanoriai). – Įgars. iš: Kaunas : Trigrama, 2014. – Tir. 20 egz.
„Kelionė į Rytų šalį“ – kūrinys, kuriame gausu
simbolių, alegorijų bei neregimų ryšių. Šioje istorijoje nutrinamos ribos, skiriančios laiką ir erdvę,
gyvenimą ir poeziją, iliuziją ir realybę. Keliauninkų
draugija – visų aistringai ieškančiųjų ir atsidavusiųjų, praeities ir šių laikų didžių protų Brolija – yra
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slėpiningoje kelionėje, kurios tikslas – ne geografiniai Rytai, o atsidavimas viršasmenės visumos
paieškoms, idėjai ir bendrystei.
246. Peetz, Monika (Petc, Monika). Antradienio moterys : romanas / skaitovė Šarūnė Andriuškevičiūtė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.:
Vaga, 2011. – Tir. 20 egz.
Kiekvieną pirmą mėnesio antradienį savo
mėgstamiausiame restorane susitinka garsi baudžiamųjų bylų advokatė Karolina, pernelyg dvasinga dramų karalienė Judita, atsidavusi keturių
vaikų motina ir mėgstamą gydytojos darbą dėl
šeimos metusi Eva, nuolatos įsimylėjusi ir linksma
dizainerė Kikė, stilingoji perpildytos drabužių spintos savininkė bei vaistinių tinklo savininko žmona
Estela. Kartą per metus penketas moterų surengia išvyką. Tačiau šiais metais viskas kitaip…
247. Remarque, Erich Maria (Remarkas,
Ėrichas Marija). Dangus neturi išrinktųjų : romanas / skaitovas Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – („Žaltvykslės“
kolekcija. Prarastoji karta) (Garsina savanoriai). –
Įgars. iš: V.: Žaltvykslė, 2006. – Tir. 20 egz.
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Šiame romane pasakojama lenktynininko
Klerfė ir jaunos, džiova nepagydomai sergančios,
merginos Lilianos Dunkerk meilės istorija. Pasakojimas pasižymi lakoniškumu, tragiškų ir komiškų epizodų kaita, gyvais dialogais. O veikėjuose
kiekvienas skaitytojas atras sau artimų, pažįstamų bruožų, gal net atpažins save…
248. Vermes, Timur. Jis ir vėl čia : romanas / skaitovas Rimantas Pranckūnas. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.:
Alma littera, 2014. – Tir. 30 egz.
2011–ųjų pavasaris. Berlynas. Tuščia aikštelė tarp namų. Joje nubunda… Adolfas Hitleris, gyvas ir sveikas. Buvęs fiureris nėmaž nenutuokia,
kas įvyko iki jam atsibundant, bet pastebi, kad viskas gerokai pasikeitę: nematyti nei Evos Braun,
nei nacių partijos narių, nei kokių nors karo ženklų. Hitleris negali patikėti, kad šalis, kurioje pilna
svetimtaučių ir kuriai vadovauja moteris, tikrai yra
jo numylėtoji tėvynė.
Vaikų literatūra
249. Cicėnaitė, Akvilina. Raudonosios Uolos prakeikimas : [romanas] / skaitovė Eglė Špo-
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kaitė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Įgars. iš: V.: Alma littera, 2015. – Tir. 26 egz.
Po paslaptingo nutikimo Kengūrų slėnyje Ilzė
labai pasikeičia. Naujoji Ilzė, drąsi ir šauni, net
mokyklos gražuolį Oliverį išdrįsta pakviesti į pasimatymą. Negi jos lauks baisus nusivylimas? Gal
dėl visko kaltas Raudonosios Uolos prakeikimas,
persekiojantis visus, kurie drįsta nepaisyti nerašytų taisyklių?
250. Fernández–Vidal, Sonia. Niko kelionė
per laiką ir erdvę : nuotykiai kvantiniame pasaulyje / skaitovas Virgilijus Kubilius. – V.: LAB, 2015. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Tyto alba,
2014. – Tir. 20 egz.
„Niko kelionė per laiką ir erdvę“ – knyga, kurioje kvantinė fizika virsta nuotykių romanu, skirtu
paaugliams. Tai istorija, parodanti, kad didžiausi
stebuklai slypi visai šalia ir juos gali atrasti visi,
bent kartą išsukę iš įprasto kelio.
251. Green, John (Grinas, Džonas). Dėl
mūsų likimo ir žvaigždės kaltos : romanas / skaitovė Eglė Špokaitė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Alma littera, 2013. –
Tir. 24 egz.
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Šešiolikmetės Heizelės ir septyniolikmečio
Ogasto meilės istorija, papasakota pačios Heizelės. Jiedu susipažino sunkiomis ligomis sergančių
vaikų Tarpusavio paramos grupėje. Jaunuoliai turi
daug svajonių, tačiau liga (o gal žvaigždės) patvarko savaip… Šis pasakojimas – nepertraukiamas juoko pro ašaras pliūpsnis, persmelktas neįtikimai skaidrios ir guodžiančios šviesos.
252. Hess, Karl (Hessas, Karlas). Kapitalizmas vaikams : auk ir tapk pats sau šeimininku /
skaitovas Juozas Šalkauskas. – V.: LAB, 2015. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Margi raštai, 2000. – Tir. 16 egz.
Pagrindinė knygos mintis – kaip išmokti užsidirbti pinigų ir jų netekti neprarandant savigarbos
ir nenuvertinant savęs, kaip užsidirbti pinigų atliekant naudingą darbą, už kurį kiti žmonės noriai
mokėtų. „Kapitalizmas vaikams“ paskatins jūsų
vaiką ar anūką rimtai susidomėti laisvojo verslo
sistema.
253. Jansson, Tove (Janson, Tuvė). Burtininko skrybėlė; Muminuko tėčio memuarai; Baisusis vidurvasaris : apysakos / skaitovė Audronė
Taurienė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
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fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Vyturys,
1992. – Tir. 20 egz.
Nepakartojamieji troliai Mumiai – tai rašytojos
sugalvotos mažos būtybės, kurios elgiasi kaip suaugę žmonės – rūko pypkę, rašo memuarus, ūkininkauja, o žaidžia kaip vaikai. Jie visi tarytum vaidina teatre. Tai itin geri ir doraširdžiai padarėliai.
Mumių slėnyje mielas bet koks svečias. „Šitokio
pasaulio savo širdies gelmėse trokšta kiekvienas
iš mūsų“, – rašė visame pasaulyje išgarsėjusi rašytoja.
254. Jansson, Tove (Janson, Tuvė). Mažieji troliai ir didysis potvynis : [apysaka] / skaitovė
Audronė Taurienė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Troliai Mumiai) (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Garnelis, 2011. – Tir. 20 egz.
Pirmoji pasaulinę šlovę pelniusios rašytojos
knyga apie trolius Mumius. Joje pasakojama, kaip
Muminukas su mama ir draugais leidžiasi ieškoti
pražuvėlio tėčio ir kaip visi suranda garsųjį trolių
Mumių slėnį.
255. Jansson, Tove (Janson, Tuvė). Stebuklinga žiema : apysaka / skaitovė Audronė Taurienė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
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(Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Garnelis,
2009. – Tir. 20 egz.
Nepakartojamieji troliai Mumiai – tai rašytojos sugalvotos mažos būtybės, kurios elgiasi kaip
suaugę žmonės – rūko pypkę, rašo memuarus,
ūkininkauja, o žaidžia kaip vaikai. Tai itin dori ir
geraširdžiai padarėliai. Mumių slėnyje mielas bet
koks svečias… „Stebuklinga žiema” lietuvių kalba
publikuojama pirmą kartą.
256. Karaliaus sakalas : italų pasakos / skaitovė Dovilė Savickaitė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars.
iš: V.: Alma littera, 2008. – Tir. 20 egz.
257. Kästner, Erich (Kestneris, Ėrichas).
Skrajojanti klasė : [romanas vaikams] / skaitovas
Albertas Aužbikavičius. – V.: LAB, 2015. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Įgars. iš: V.: Garnelis, 2013. –
Tir. 20 egz.
Knyga pasakoja apie nuoširdžią ir pasiaukojančią toje pačioje mokykloje besimokančių
mokinių draugystę, kurios nepajėgia įveikti jokie
barjerai. Trokšdami pagelbėti vienas kitam, vaikai
patiria įvairių išgyvenimų ir įdomių nuotykių, knygoje jie vaizduojami su humoru ir meile.
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258. Keun, Irmgard (Koin, Irmgarda). Mergaitė, su kuria draudžiama draugauti : apysaka :
[vyr. mokykl. amžiui] /skaitovė Živilė Kuncaitė. –
V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Vyturys, 1988. – Tir.
20 egz.
Linksmoje apysakoje I. Koin išjuokia ribotus
ir savimi patenkintus miesčionis, atskleidžia slogią
kaizerinės imperijos atmosferą Pirmojo pasaulinio
karo metais.
259. Lindgren, Astrid (Lindgren, Astrida).
Kerstina ir aš : [apysaka] / skaitovė Lina Gabrijolavičienė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: Garnelis, 2008. – Tir. 20 egz.
Pavargusios nuo miesto dulkių ir nuobodžių
pamokų, dvynės seserys Kerstina ir Barbru kartu
su tėvais persikrausto gyventi į tėčio gimtinę. Kaip
čia viskas nauja ir įdomu! O svarbiausia – Kerstinos ir Barbru gyvenime atsiranda draugai Bjornas ir Erikas. „Kerstina ir aš“ – linksmas, gyvenimo džiaugsmu trykštantis pasakojimas, kupinas
nuostabių gamtos vaizdų ir juokingų, romantiškų
nuotykių.
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260. Lindgren, Astrid (Lindgren, Astrida).
Lota iš Pramuštgalvių gatvės: [apysaka] / skaitovė
Lina Gabrijolavičienė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars.
iš: V.: Garnelis, 2008. – Tir. 20 egz.
Jonas, Mija Marija ir Lota gyvena geltoname
name Pramuštgalvių gatvėje. Ištisas dienas jie
linksminasi. Turbūt nėra kitų taip linksmai gyvenančių vaikų… „Lota iš Pramuštgalvių gatvės“ –
knyga, jau tapusi klasikiniu vaikų literatūros kūriniu.
261. Lindgren, Astrid (Lindgren, Astrida).
Lota moka važiuoti dviračiu : [apysaka] / skaitovė
Lina Gabrijolavičienė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars.
iš: V.: Garnelis, 2012. – Tir. 20 egz.
Tai linksmas ir spalvingas pasakojimas apie
Lotą iš Pramuštgalvių gatvės, kuri labai labai norėjo išmokti važiuoti dviračiu. O ar išmoko? Aišku,
išmoko – juk Lota tokia užsispyrėlė!
262. Lindgren, Astrid (Lindgren, Astrida).
Mūsų visų Madikė / skaitovė Aušra Pokvytytė. –
V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsi138

na savanoriai). – Įgars. iš: V.: Alma littera, 1997. –
Tir. 20 egz.
Pagrindinė šios knygos veikėja – septynmetė Madikė. Tikras Madikės vardas Margareta. Tik,
žinoma, kai ką nors iškrečia, tada ji būna Margareta. Junibakenas, kur gyvena Madikė, yra nuostabi pasaulio vietelė. „Čia galima maudytis, suptis,
žaisti kroketą, laistyti daržą, lakinti ežius ir šiaip
linksmintis“. Ypač, kai turi ir mamą, ir tėtį, ir Lisabetę su Alva, ir Linus Idą, ir Abę Nilsoną… Tai pasakojimas apie idilišką vaikystės šalį ir kartu leidžia skaitytojui susipažinti su įvairiais suaugusių
žmonių likimais.
263. Lindgren, Astrid (Lindgren, Astrida).
Nykštukas Nilsas Karlsonas : [pasakos] / skaitovė
Lina Gabrijolavičienė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars.
iš: V.: Lietus, 1999. – Tir. 20 egz.
Šioje Astridos Lindgren knygelėje perskaitysite apie nykštuką Nilsą, kuris gyveno mažame
kambarėlyje po grindimis, ir apie poną Lelijinį, kuris atskrisdavo iš Sutemų šalies, ir apie Peterį ir
Petrą, du mažyčius, mažyčius vaikiukus, didumo
sulig lėle, kurie gyveno Vazos parke urvelyje po
egle…
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264. Lindgren, Astrid (Lindgren, Astrida).
Padaužų kaimo vaikai : apysakos / skaitovė Lina
Gabrijolavičienė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgar. iš : V.:
Garnelis, 2007. – Tir. 20 egz.
Padaužų kaime gyvena šeši vaikai. Septynerių metų Lisa gyvena Viduriniajame viensėdyje
su savo dviem vyresniais padaužomis broliukais
Lase ir Bose. Gretimame viensėdyje iš vienos pusės gyvena dvi geriausios jos draugės Brita ir Ana,
o iš kitos – berniukas, vardu Ulė, už kurio Lisa ketina ištekėti, kai užaugs. Visi šeši vaikai kiekvieną
rytą kartu eina į mokyklą, padeda tėvams ūkyje,
žaidžia, krečia išdaigas ir patiria įvairiausių nuotykių…
265. Lindgren, Astrid (Lindgren, Astrida).
Rasmusas klajūnas : [apysaka] / skaitovė Lina
Gabrijolavičienė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš:
V.: Vaga, 1965. – Tir. 20 egz.
Astrid Lindgren knyga „Rasmusas klajūnas“
pasakoja devynerių metų berniuko, neturinčio nei
tėvų, nei namų, istoriją. Rasmusas gyvena našlaičių prieglaudoje. O čia gyvenimas be galo pilkas
ir nuobodus. Rasmusas trokšta tikro gyvenimo
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tikrame pasaulyje, berniukas svajoja turėti tikrus
savo namus. Knyga „Rasmusas klajūnas“ Švedijos rašytojai Astrid Lindgren 1958 m. pelnė Hanso
Kristiano Anderseno premiją.
266. Lindgren, Astrid (Lindgren, Astrida).
Rasmusas, Pontusas ir Tukeris : [apysaka] / skaitovė Lina Gabrijolavičienė. – V.: LAB, 2015. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). –
Įgars. iš: V.: Garnelis, 2012. – Tir. 20 egz.
Literatūrinis Astridos Lindgren šedevras
„Rasmusas, Pontusas ir Tukeris“ pasakoja apie
nepaprastus dviejų neišskiriamų draugų ir šuns
Tukerio nuotykius. Kūrinys pakeri skaitytoją subtiliai tapomu vaiko pasauliu, šmaikščiai nuspalvintais, psichologiškai įtaigiais knygos veikėjais.
267. Lindgren, Astrid (Lindgren, Astrida).
Smarkuolė Kaisa : [apsakymai] / skaitovė Lina
Gabrijolavičienė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš:
V.: Garnelis, 2012. – Tir. 20 egz.
Nors Smarkuolei Kaisai – tik šešeri, tačiau
uolesnės užvadėlės jos močiutė pasauly nerastų. Viena pati ji iššveičia grindis, nuvalo dulkes,
virtuvėje patiesia kilimėlį, ant langų pakabina šva141

rias užuolaidas, užkuria krosnį, kepa ir verda, kad
Kalėdos namuose būtų pačios gražiausios. Ir tik
pamanyk – turguje pardavusi saldainius, nuperka
sau ir močiutei dovanų! Argi ji ne smarkuolė?
268. Račickas, Vytautas. Jos vardas Nippė :
mergaitė, kuri mylėjo tėtį: apysaka / skaitovė Rūta
Reinytė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.: V. Račickas, 2002. – Tir. 20 egz.
Devynerių metų Nippė, mirus jos tėčiui, su
mama persikelia gyventi į sodo namelį. Ten jos
augina agurkus. Nippė tesi tėčiui duotą žodį ir
kiekvieną dieną groja fleita. Pasislėpusi šiltnamyje – kad kaimynų vaikai nesišaipytų. Po kurio laiko
mama susipažįsta su tokiu Oskaru. Tačiau Nippei
jis nepatinka – Nippė myli savo tėtį…
269. Račickas, Vytautas. Nippė nori namo :
mergaitė, kuri mylėjo tėtį : apysaka / skaitovė Živilė Kuncaitė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš : V.: V.
Račickas, 2004. – Tir. 20 egz.
Supykusi ant mamos, Nippė išeina namų. Ir
tuoj pat patenka į bėdą. Pernakvojusi pas draugę, bastosi po Vilnių – tiesa, turėdama labai aiškų
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tikslą – kolei pakliūva į vaikų prekeivių rankas. Ją
gelbsti angelas sargas ir didelė meilė tėčiui.
270. Rodari, Gianni (Rodaris, Džanis). Čipolino nuotykiai : [apysaka–pasaka] / skaitovė Dovilė Savickaitė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars. iš: V.:
Vyturys, 1993. – Tir. 20 egz.
„Svogūnėlis Čipolinas buvo svogūno Čipolonės sūnus. Jis turėjo septynis brolius: Čipoletą,
Čipolotą, Čipoločą, Čipolučą ir taip toliau, – visi
vardai labai tiko garbingai svogūnų šeimai“ – taip
pradedami Džanio Rodario „Čipolino nuotykiai“.
Čipolino ir jo draugų nuotykiai vyte veja vienas
kitą, tik spėk skaityti ir stebėtis Čipolino ir Vyšniuko drąsa, draugyste, ištverme ir visomis kitomis
geromis savybėmis. „Čipolino nuotykiai“ šiek tiek
primena pasaką – yra geri veikėjai ir yra blogi veikėjai.
271. Simukka, Salla. Balta kaip sniegas : romanas / skaitovė Šarūnė Andriuškevičiūtė. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Alma littera, 2015. – Tir. 20 egz.
„Balta kaip sniegas“– antra dalis pasakojanti
apie merginą vardu Snieguolė ir jos talentą papul143

ti į pavojingus nuotykius. Šį kartą su šios knygos
pagrindine veikėja nukeliausite į Prahą, kur ne tik
slypi pavojai, tačiau skaitytojams bus leista geriau
susipažinti su jau pamėgta veikėja. Net neabejoju,
kad jums labai įdomu, kas Snieguolė yra iš tikrųjų
ir kas gi yra tas paslaptingas asmuo, kurį kartas
nuo karto ji paminėdavo pirmoje knygoje.
272. Simukka, Salla. Raudona kaip kraujas :
romanas / skaitovė Šarūnė Andriuškevičiūtė. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Alma littera, 2014. – Tir. 20 egz.
Pirmojoje trilogijos knygoje „Raudona kaip
kraujas“ pasakojama apie Snieguolę Anderson,
septyniolikmetę merginą, kuri jau pusantrų metų
gyvena vienui viena nedideliame butuke Tamperėje ir lanko prestižinę meno gimnaziją. Snieguolės moto – gyvenime daugiausia laimi tie, kurie
mažiausiai visur kišasi. Viskas, ko trokšta ši tvirto
charakterio mergina – gyventi ramiai ir niekieno
netrukdomai. Deja, susikurta užtvara nuo aplinkinių žmonių staiga sugriūva, kai Snieguolė atsiduria netinkamu laiku ir netinkamoje vietoje…
273. Spyri, Johanna (Spyri, Joana). Heida :
[apysaka : jaunesn. mokykl. amžiui] / skaitovė Audronė Taurienė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas
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MP3 fmt. – (Prano Mašioto knygynėlis) (Garsina
savanoriai). – Įgars. iš: V.: Vaga, 1978. – Tir. 20
egz.
Pagrindinė knygos veikėja Heida spinduliuoja gėrį, savo nuoširdumu ir gyvenimo džiaugsmu
veikia kitus. Kartu tai himnas Alpių gamtai, kuri
žmogų ir džiugina, ir gydo, ir taurina jo sielą. Tai
puiki knyga, kurioje geram žmogui atlyginama, kurioje nugali meilė ir dora.
274. Šerelytė, Renata. Rebekos salos : [romanas] / skaitovė Šarūnė Andriuškevičiūtė. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Alma littera, 2014. – Tir. 20 egz.
Rebeka – nuovoki ir guvi penkiolikmetė, viena iš tų mergaičių, kurias galima drąsiai vadinti
perfekcionistėmis. Ji didžiuliais žingsniais veržiasi
per gyvenimą triuškindama visas pasitaikančias
kliūtis. Kol netikėtai patenka į pasaulį, kuriame nebeveikia išmoktos taisyklės…
275. Vaitkutė, Neringa. Tamsa, kuri prabudo : romanas / skaitovė Sandra Kulpavičienė. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
V.: Nieko rimto, 2014. – Tir. 20 egz.
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Jorė Amarilė visad stengėsi galvoti, jog yra
paprasta paauglė, o jųdviejų su mama gyvenimas – visiškai normalus… Tačiau vieną dieną ima
dėtis neįtikėtini dalykai ir Jorė Amarilė atsiduria
keistame senoviniame pasaulyje, kur šalia žmonių gyvena šiurpūs ir įstabūs padarai…
276. Vizbaraitė, Ingrida. Karžygiuko istorija :
[pasaka] / skaitovė Dovilė Milinskaitė. – V.: LAB,
2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Garsina savanoriai). – Įgars.iš : V.: Nieko rimto, 2015. – Tir. 30
egz.
I. Vizbaraitės pasaka „Karžygiuko istorija“ mo
ko, kad didelius žygius gali atlikti ir patys mažiausieji. Didelėje pievoje gyvenantis karžygiukas Bagulis leidžiasi į svarbiausią gyvenimo žygį. Kartu
su juo į kelią traukia ir ištikimas draugas žirgas
Ragulis. Dviese keliauti ir daryti gerus darbus –
žymiai smagiau…
277. Zurba, Algimantas. Daktaras Mauricijus : gal pasaka, o gal ir ne / skaitovė Diana Gailiūtė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso MP3 fmt. – (Garsina
savanoriai). – Įgars. iš: V.: Gimtasis žodis, 2009. –
Tir. 30 egz.
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…jei pamatysite didelį juodą šunį su baltu
dryžiu ant kaktos ir krūtinės – nebijokit. Tai Mauras, arba Mauricijus. Jis labai geras, draugiškas.
Moka kalbėti žmogaus balsu. Dar nuostabiau, kad
Mauricijus – daktaras. Jis gali surasti, kur jums
skauda. Gydo laižydamas skaudamas vietas arba
prisiglaudęs šildo. Nesibaiminkit, užsukit. Daktaras Mauricijus visiems padės.
278. Žiemos varpeliai : eilėraščių ir pasakų
rinkinys vaikams / skaitovai Juozas Šalkauskas,
Virgilijus Kubilius, Antanas Bernotas, Elvyra Latėnienė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 20 egz.
VADOVĖLIAI.
MOKYMO PRIEMONĖS
Filosofija
279. Jonuška, Vaclovas. Filosofijos prad
menys : mokomasis leidinys / skaito Violeta Mickevičiūtė. – V.: LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Įgars. iš: V.: Litimo, 2000. – Tir. 16 egz.
Mokomajame leidinyje glaustai ir įtaigiai gvildenamos aktualios būties, dorovės, kultūros, vals-
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tybės ir tautos, taip pat mąstymo ir asmenybės
sampratos problemos.
Literatūra
280. XX amžiaus skaitiniai / skaito Vida Vidaitė, Vytautas Širka. – V.: LAB, 2015. – 3 garso
diskai MP3 fmt. – (Mokinio biblioteka). – Įgars. iš:
V.: Saulabrolis, 2000. – Tir.16 egz.
281. Knygų valandos : skaitiniai 7 klasei /
parengė Kęstutis Urba. – V.: LAB, 2015. – 3 kn.
Kn.1 /skaitovas Juozas Šalkauskas. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
Kaunas: Šviesa, 2008. – Tir. 20 egz.
282. Knygų valandos : skaitiniai 7 klasei /
parengė Kęstutis Urba. – V.: LAB, 2015. – 3 kn.
Kn. 2 /skaitovas Juozas Šalkauskas. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
Kaunas: Šviesa, 2008. – Tir. 20 egz.
283. Knygų valandos : skaitiniai 7 klasei /
parengė Kęstutis Urba. – V.: LAB, 2015. – 3 kn.
Kn. 3 / skaitovas Juozas Šalkauskas. – V.:
LAB, 2015. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš:
Kaunas: Šviesa, 2008. – Tir. 20 egz.
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