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Į katalogą įtrauktos Lietuvos aklųjų bibliotekos garso įrašų
studijoje 2009 metais įgarsintos knygos lietuvių kalba. Knygos
anotuotos, išdėstytos sistemine tvarka, nurodytas tiraţas. Išskirta
tiflologinė literatūra. Manome, kad taip bus patogiau. Yra
asmenvardţių ir knygų antraščių rodyklės.
Katalogas gali būti panaudotas kaip informacijos šaltinis
skaitytojams ir bibliotekininkams.
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BENDRIEJI MOKSLO IR KULTŪROS DALYKAI

1. Kompaktinės plokštelės „Laumiukai“ pristatymas :
(2009 11 09; Vilnius, Rašytojų klubas) / red. Vincas Tolušis. – V. :
LAB, 2009. – 1 garso diskas. - Tir. 14 egz.
2. Signier, Jean-François. Slaptosios draugijos / JeanFrançois Signier ir Renaud Thomazo; skaito Romualdas
Ramanauskas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
26 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2006.
Įdomūs ir informatyvūs pasakojimai apie slaptųjų draugijų
skiriamuosius bruoţus, simbolius, ritualus, aukojimus, kodus, kalbą
ir sąmokslus patrauks ir suaugusiuosius, ir moksleivius.
3. Skaitau garsinę knygą : patarimai akliesiems ir
silpnaregiams / [paruošė Juozas Valentukevičius] ; skaito Janina
Vileikienė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. –Tir. 50
egz. – Įgars. iš : LAB, 2009.
Pirmą kartą Lietuvoje išleistas informacinis leidinys, skirtas
akliesiems ir silpnaregiams, kaip skaityti ir tausoti garsines knygas,
įrašytas kompaktinėse plokštelėse.
4. Zinkevičius, Zigmas. Rašto kilmė /sudaryt. Gintarė
Adomaitytė; skaito Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2009. – 1
garso diskas MP3 fmt. – (Lietuva : knygų serija mokiniams ). – Tir.
26 egz. – Įgars. iš : V. : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas,
2007.
Knygoje aptariamos ţmonijos rašto ištakos ir pasaulyje vartojamos rašto sistemos. Gvildenama rašto atsiradimo Lietuvoje istorija – nuo ţenklų iki spausdintų knygų. Knygoje aptariamos specialiosios rašto atmainos. Ţodynėlyje paaiškinami terminai ir retesni ţodţiai.
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FILOSOFIJA. PSICHOLOGIJA. ETIKA

5. Bloch, Arthur. Pilnas Merfio dėsnių rinkinys : pabaigta
kolekcija / skaito Vilniaus Vytauto Didţiojo LIONS klubo nariai. – V.
: LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 50 egz. – Įgars. iš :
K. : Gardenija, 1999
Merfio dėsniai, antidėsniai, dėsniai su minuso ţenklu – kaip
juos bepavadintume – tai puiki pramoga ir neblogas smegenų
masaţas. Kiekvienas vadovas ir pavaldinys, vairuotojas ir keleivis,
pirkėjas ir pardavėjas, vyras ir moteris ras komiškų savo gyvenimo
fragmentų. Optimistai šia knyga pasinaudos kaip priemone aštriai
ir ironiškai paţvelgti į save, į kitus ir gerai progai pasitaikius
nusišypsoti. Pesimistai, deja, skaitydami linguos galvas ir bandys
įtvirtinti savą gyvenimo filosofiją: „nėra to blogo, kas negalėtų dar
labiau pablogėti“. Nebandykite! Ţinokite, kad nebūna dėsnių be
išimčių.
6. Castaneda, Carlos (Kastaneda, Karlosas). Tylos galia :
tolesni don Chuano mokymai / skaito Juozas Šalkauskas. – V. :
LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : K.
: Luceo, 2008.
Aštuntoji Karloso Kastanedos knyga iš jo knygų serijos apie
jakių genties indėno don Chuano mokymus. Karys mokosi ne
magijos, o veikiau energijos taupymo būdų. Ir ši sutaupyta energija
leis jam susilieti su tais energiniais laukais, kurie dabar jam
nepasiekiami. Magija – tai sąmonės būsena, gebėjimas naudotis
energiniais laukais, kurie kasdieniame gyvenime neapčiuopiami.
7. Day, Laura. Sveiki sulaukę savo krizės! : atraskite krizėje
slypinčią jėgą ir jos dėka kurkite tokį gyvenimą, kokio norite / skaito
Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 26 egz. – Įgars. iš : K. : Dajalita, 2008.
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Krizės yra neišvengiamas mūsų gyvenimo ypatumas. Kaip
tinkamai elgtis jų metu? Autorės aprašyti pratimai, ritualai ir kitos
technikos – tai tiesiausias kelias į prasmingo gyvenimo atkūrimą.
Knyga labai praktiška, ji skirta padėti jums siekti teigiamų
gyvenimo permainų.
8. Ferry, Luc (1951-). Išmokti gyventi : filosofijos traktatas
jaunosioms kartoms / skaito Vytautas Širka. – V. : LAB, 2009. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba,
2007.
Prancūzų filosofo, rašytojo ir politiko filosofijos veikale jaunimui apţvelgiamos pagrindinės filosofijos kryptys, mokyklos bei jų
aktualumas šiandien. Lucas Ferry net maţiausiai ţinančiam skaitytojui atskleidţia pasaulio suvokimo būdų, kurie paliko pėdsaką filosofinės minties istorijoje, prasmę. Jo dėka filosofija tampa aiški ir
patraukli.
9. Kurpatov, Andrej. Brangiausiai kainuojančios iliuzijos :
apie baimę, laimę, kančias, savitarpio supratimą ir meilę / skaito
Algimantas Butvilas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2007.
Andrejus Kurpatovas (g. 1974 ), vienas nuosekliausių
psichoterapijos propaguotojų Rusijoje ir nenuilstamas visuomenės
švietėjas, rašo knygas apie įvairias psichologines problemas ir kaip
jas įveikti. „Brangiausiai kainuojančios iliuzijos” pasakoja apie visų
psichologinių bėdų šaknis - pavojaus, laimės, kančios ir tarpusavio
supratimo iliuzijas.
10. Lapinas, Olegas. Pasimatymai su šešėliu : atsakymai į
opiausius ţmonijos klausimus / Olegas Lapinas, Dalia Lapinienė;
skaito Lilija Lukšienė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2007.
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Apie daugelį problemiškų dalykų – meilę, santuoką, neištikimybę, seksą, vaikus, baimę ir nuovargį, groţį, priklausomybes, vienatvę, mirtį ir gyvenimo prasmę – svarstoma atvirai ir paprastai,
kartais ironiškai ir linksmai, daţnai netikėtai ar netgi provokuojamai. Kiekvienas jūsų šioje knygoje ras atsakymą bent į vieną klausimą, bent viename epizode atpaţins save ar turės progą susitikti
su savo šešėliu - tamsiąja, slėpiningąja prigimties puse.
11. Proto paslaptys / skaito Juozas Šalkauskas. – V. : LAB,
2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Neţinoma ir neįtikėtina). – Tir.
26 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2006.
Ši knyga skirta neišspręstoms ţmogaus elgesio, jo psichologijos, smegenų veiklos, kalbos ir rašto atsiradimo problemoms. Kodėl ţmogus laikomas „protingu“, ir ar iš tiesų taip yra? Kaip vyrai
tampa vyrais, o moterys - moterimis? Ar galima jausti magnetinį
lauką ir matyti pirštais? Jūsų laukia netrivialios hipotezės ir netikėčiausi paaiškinimai.
12. Sharma, Robin Shilp (Šarma, Robinas). Vienuolio, kuris
pardavė „Ferrarį“, šeimos išminties pamokos : būk lyderis ir
išugdyk lyderiu savo vaiką / skaito Vytautas Širka. – V. : LAB,
2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : K.:
Luceo, 2007.
Šioje knygoje ţinomas lyderiavimo mokytojas Robinas Sharma pateikia penkias vaikų ugdymo pamokas. Jų tikslas - išauginti
lyderį., kuris bus laimingas pats ir padės laimingai gyventi kitiems.
Autorius vėl kalba lūpomis vienuolio, kuris pardavė savo „Ferarį“.
13. Smith, Robin L. Melas prie altoriaus : tiesa apie
sėkmingas santuokas / skaito Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB,
2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto
alba, 2008.
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Garsi JAV psichologė pasakoja apie tai, ką sutuoktiniai
daţnai nutyli, gvildena viešai neaptarinėjamus klausimus,
atskleidţia santuokos priesaikai visiškai priešingus sutuoktinių
lūkesčius bei slaptus planus, kurie vėliau skatina sutuoktinių kovą
dėl valdţios, verčia juos kentėti ir jaustis bejėgiais. Meluojame
kupini geriausių norų, tvirtai tikėdami, kad viskas bus gerai. Tačiau
gyvenime tie geri norai, pasirengimas aukotis ir taikytis daţnai
atsitrenkia į realybę. Tada griūva iliuzijos, o kartu - ir santuoka.
Daktarės Smith patarimai padės išsaugoti dţiaugsmą teikiantį
santuokinį ryšį.

RELIGIJA. TEOLOGIJA

14. Castaneda, Carlos (Kastaneda, Karlosas). Vidinė ugnis
/ skaito Vytautas Širka. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : K. : Luceo, 2007.
Septintoje savo knygoje Carlosas Castaneda veda mus dar
toliau į neţinomybę, į senųjų toltekų ţinių sritį – keistus ir visiškai
nepaţintus pasaulius, kur viešpatauja sąmonės jėga ir kur greta
mums paţįstamų gyvybės formų egzistuoja visai kitokios, bet tokios pat realios, jei tik karys yra atskleidęs visatos prigimties paslaptis. Per tuos paslaptingus ir protu neaprėpiamus pasaulius eina
kelias į visišką ir galutinę laisvę…
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VISUOMENĖS MOKSLAI

Sociologija

15. Subačius, Rokas. Ţmogus, nesuvaldęs sparnuotųjų
ţirgų : XXI amţiaus pavojai / skaito Romualdas Ramanauskas. –
V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš
: V. : Mintis, 2008.
Knygoje, remiantis mokslo poţiūriu, bet gana populiariai,
pateikiant daugelį faktų ir pavyzdţių, pasakojama, kokie pavojai
kyla ţmonijai XXI amţiuje. Civilizacijos raida tapo tokia sparti, kad
ţmogus jau sunkiai besuvaldo vykstančius procesus, kurie grasina
sunaikinti biosferą ir patį ţmogų.

Politika

16. Baltoji knyga : nūdienos šviesuolių mintys apie Lietuvą
ir jos ateitį / [sudarė Vytautas V. Landsbergis]; skaito Algimantas
Bruţas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz.
- Įgars. iš : V. : Dominicus Lituanus, 2008.
17. Politkovskaja, Ana. Rusijos dienoraštis / skaito Giedrė
Maksimaitytė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgars. iš : K. : Kitos knygos, 2008.
Paskutinė garsios ţurnalistės, ţmogaus teisių aktyvistės,
negailestingos Putino reţimo bei karo Čečėnijoje kritikės, uţ savo
veiklą sumokėjusios gyvybe, knyga. Tai savitas demokratijos
mirties, korupcijos įsigalėjimo, valdţios nebaudţiamumo ir „maţų“
ţmonių tragedijų Rusijoje metraštis.
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Teisė

18. Tendō, Shōko. Jakudzos mėnulis : gangsterio dukters
atsiminimai / skaito Ramunė Skardţiūnaitė. – V. : LAB, 2009. - 1
garso diskas MP3 fmt . – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : K. : Obuolys,
2008.
Debiutiniame kūrinyje autorė pakankamai tiesmukiška ar net
įţūlia maniera pasakoja apie savo itin neramų ir sunkų gyvenimą.
Vos sulaukusi dvylikos metų Šioko pasinėrė į ţiaurią tikrovę: narkotikai, skurdas, psichologinis ir seksualinis smurtas, persileidimas,
mėginimas nusiţudyti ir daugelio artimų šeiminykščių mirtis. Visa
drama rutuliojosi nepaprastai slaptoje japonų jakudzų bendruomenėje. Nors ir gluminanti, ši knyga pateikia neįtikėtinai nuoširdų
emociškai traumuotos moters paveikslą.

Tiflologinė literatūra

19. Aklumas istorijoje ir šiandienos pasaulyje / sudaryt.
Alvydas Valenta; skaito Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2009. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 100 egz. – Leidinys su paieškos
sistema. – Įgars. iš : V. : Brailio spauda, 2006.
Šis leidinys sudarytas iš groţinių, mokslinių, publicistinių
kūrinių ištraukų, nedidelės apimties straipsnių – pradedant nuo
Homero „Odisėja“ ir baigiant J. Derrida mintimis – apie aklumą, jo
vietą istorijoje, groţinėje literatūroje, mene
20. Davidson, Margaret. Luji Brailis tamsos vaikas / skaito
Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 100 egz. – Įgars. iš : V. : LAB, 2009.
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Biografinėje knygoje „Luji Brailis tamsos vaikas“ autorė M.
Davidson pasakoja apie genialaus prancūzo, aklųjų taškinio rašto
sukūrėjo Luji Brailio gyvenimą tėvų namuose, susiţeidimą, jo
pirmąjį mokytoją kleboną tėvą Paliuji, apie mokymąsi ir darbą
Paryţiuje, Karališkajame aklų vaikų institute. Pasakojama, kaip
sunkiai buvo pripaţintas jo sukurtas raštas, apie paskutines kūrėjo
dienas, apie rašto pripaţinimą ir jo triumfo ţygį per pasaulį, apie
kūrėjo atminimo įamţinimą.
21. Inde, Krister. Blogai matau, gerai jaučiuosi / skaito
Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 50 egz. – Įgars. iš : V. : LAB, 2008.
Švedų rašytojo Kristerio Inde knyga skirta ţmonėms, kurie
mano, kad blogas regėjimas jiems trukdo gyventi pilnavertį
gyvenimą. Remdamasis asmenine patirtimi, autorius rašo, kaip
išgyventi krizių laikotarpiais, kaip pasirinkti regėjimą
kompensuojančias priemones, sukurti šeimą bei susirasti tinkamą
darbą.
22. Kanklių ansamblis : Vilkpėdės bendruomenės socialinių
paslaugų centras : [albumas] / vadovė Rasa Mockūnienė; garso
reţ. Vincas Tolušis. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas AUDIO fmt.
23. Katinaitė, Jūratė. Muzikinis pastišas : radijo laida,
transliuota 2009 m. birţelio 5 d. per Lietuvos radijo programą
„Klasika“ / pasakoja Dovilė Zuozaitė; red. Vincas Tolušis. – V. :
LAB, 2009. – 1 garso diskas AUDIO fmt. – Tir. 14 egz.
24. Lietuvos aklųjų bibliotekos tiflotyros skyriaus 40metis : (2009 03 27; Vilnius, LAB konferencijų salė) / red. Vincas
Tolušis. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 2 egz.
25. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga. Lietuvos aklųjų
ir silpnaregių sąjungos centro tarybos 2008 m. veiklos ataskaita
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LASS XX suvaţiavimui / skaito Jūratė Doveikienė. – V. : LAB,
2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz.
26. Lietuvos dailės muziejus. Magiškas M.K.Čiurlionio
pasaulis. Zodiakas : parodos katalogas / skaito Jūratė Doveikienė.
– V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 47 egz.
26a. Neįgaliųjų vaikų konkurso „Perliukai“ nugalėtojų
koncertas : (2009 04 01; LAB, Vilnius) / red. Vincas Tolušis. – V. :
LAB, 2009. – 1 garso diskas AUDIO fmt. – Tir. 14 egz.
27. Prisimename Stasį Stasiulį : [popietė, skirta
akordeonininko, Lietuvos aklųjų bibliotekos direktoriaus S. Stasiulio
gimimo 70-čiui (1939-1995)] / red. Vincas Tolušis. – V. : LAB,
2009. – 1 garso diskas AUDIO fmt. – Tir. 14 egz.
28. Respublikinis skaitymo Brailio raštu konkursas (2009
05 07; Vilnius, LAB) / red. Vincas Tolušis. – V. : LAB, 2009. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 2 egz.
28a. Ryto garsai : radijo laida, skirta Baltosios lazdelės
dienai, transliuota 2009 m. spalio 15 d. per Lietuvos radiją / garso
įrašų red. Vincas Tolušis. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas
AUDIO fmt. – Tir. 2 egz.
29. Susitikimas su Lietuvos graikų bendruomenės
atstovais : Renginių ciklas „Vilnius - įvairių tautų kultūros sostinė“
(2009 03 26; Vilnius, LAB) / red. Vincas Tolušis. – V. : LAB, 2009.
– 1 garso diskas AUDIO fmt. – Tir. 14 egz.
30. Susitikimas su Lietuvos vyrų golbolo rinktine (2009
02 11; Vilnius, LAB) / red. Vincas Tolušis. – V. : LAB, 2009. – 1
garso diskas AUDIO fmt. – Tir. 2 egz.
31. Taškuotas kelias : resp. konferencija, skirta Baltosios
lazdelės dienai ir ţurnalo „Mūsų ţodis“ 50-mečiui / red. Vincas
Tolušis. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz.
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31a. Adolfo Venckevičiaus gimimo 80-metis : (2009 09
30; Vilnius, Lietuvos aklųjų biblioteka) / red. Vincas Tolušis. – V. :
LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. - Tir. 2 egz.

GAMTOS MOKSLAI

32. Gyvybės paslaptys / skaito Romualdas Ramanauskas.
– V. : LAB, 2009. - 1 garso diskas MP3 fmt. – (Neţinoma ir
neįtikėtina). – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2006.
Knyga apie gyvybės paslaptis supaţindina su pačiais
ryškiausiais faktais, teorijomis, hipotezėmis ir spėjimais apie
organizmų evoliucijos dėsnius, jų pakeitimo ţmogaus rankomis
galimybes (klonavimas ir transgeninių produktų sukūrimas), taip
pat apie netikėtus greta ţmogaus egzistuojančios protingos
gyvybės atradimus.
33. Irwin, Terri. Manasis Stivas / skaito Rimantas
Pranckūnas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgars. iš : V. : Baltos lankos, 2008.
Terė Irvin sąmojingai ir atvirai pasakoja apie savo vyrą. Tokį,
koks jis buvo iš tikrųjų - atsidavusį šeimos ţmogų, aistringą aplinkosaugininką, kuklų vyruką, kalbėjusį milijonams uţ tuos, kurie negali kalbėti patys. Steve Irwin (1962-2006) – laukinės gamtos saugotojas ir ekspertas, mylimas Australijos televizijos personaţas,
pasaulyje ţinomas Krokodilų Gaudytojo vardu. Knyga parašyta
moters, kuri jį paţinojo ir mylėjo.
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Medicina

34. Carr, Allen. Lengvas būdas mesti rūkyti / skaito
Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Lengvas būdas [i.e. Presvika],
2007.
35. Taunytė, Filomena. Kiek sveria siela : publicistika ir
medicina / skaito Vida Vidaitė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas
MP3 fmt . – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2008.
Penktoje savo knygoje gydytoja ir publicistė Filomerna Taunytė analizuoja keturis ţmogaus gyvenimo tarpsnius, kiekvienam
amţiui būdingas pareigas ir prievoles. Autorė mėgina rasti idealų
ţmogų, kuriuo galėtų sekti jaunimas. Kurdama spalvingus personaţus ji atskleidţia šiuolaikinio ţmogaus sielos bei kūno negalavimus ir siūlo nebrangius gydymo būdus.

Aviacija. Oreivystė

36. Ganusauskas, Edmundas. Su laisvės vėju : Lietuvos
oreivystės istorija / skaito Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2009. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Interkelias,
[2008].
Knygoje atspindėta trumpa, bet turininga Lietuvos oreivystės
istorija nuo pirmojo pakilimo savadarbiu oro balionu iki pasaulio
čempionato pjedestalo. Pasakojimas aprėpia visus reikšmingesnius šios srities įvykius, autoriaus dėmesio nestokoja ir ryškiausios
asmenybės. Lygia greta skaitytojas ras ir įdomių faktų apie didţiuosius pasaulio oreivystės ţygius.
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37. Ganusauskas, Edmundas. Vytautas Lapėnas : [knyga
lakūno atminimui] / skaito Algimantas Bruţas. – V. : LAB, 2009. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Interkelias,
[2008].
Knyga skirta legendinio lakūno atminimui. Joje skaitytojas
ras ne tik 2008 metų sausio 14 nelemtai ţuvusio piloto biografijos
faktus, bet ir patirs, kokiu dvasiniu groţiu ir stiprybe buvo apdovanotas šis ţmogus.

MENAS

38. Girdzijauskaitė, Audronė. Atminties salos : atsiminimai
/ skaito Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla,
2008.
Autorė, ţinoma teatrologė, prisimena vaikystės dienas, prabėgusias Kaune, Permėje, Maskvoje, pokario Vilniuje, pasakojimą
paįvairina ekskursais į vėlesnius laikus. Šiltai piešiami ne tik artimieji - tėvas profesorius Vytautas Girdzijauskas, mama ar senelis
Izidorius. Perteikiama nepakartojama senosios kartos inteligentų
gyvenimo ir buities atmosfera, tradicijos, kultūros paveldas.
39. Lietuvos lobiai / skaito Audrius Čaikauskas. – V. : LAB,
2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Paţinkime Lietuvą). – Tir. 26
egz. – Įgars. iš : K. : Šviesa, 2007.
Skaitytojas supaţindinamas su svarbiausiais įvairių
laikotarpių archeologiniais, numizmatiniais lobiais, baţnytinio
meno, taikomosios dailės ir auksakalystės kūriniais. Pristatomi
ţymiausi tyrinėtojai, dailininkai, juvelyrai, garsūs ne tik Lietuvoje,
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bet ir pasaulyje. Trumpai aptariamos lobių radimo aplinkybės, jų
ypatumai, saugojimo ir mokslinių tyrimų problematika.

ISTORIJA

40. Eidintas, Alfonsas. Ţydai, Izraelis ir palestiniečiai /
Alfonsas Eidintas ir Donatas Eidintas; skaito Algimantas Bruţas. –
V. : LAB, 2009. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš :
V. : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2007.
Ši knyga - tai Izraelio valstybės atsiradimo, labai sudėtingos
raidos ir santykių su vietos arabais (palestiniečiais) istorija. Autoriai
atskleidţia ţydų tautos išskirtinumą (išrinktoji tauta!), jos kovą dėl
išlikimo; kita vertus, į visa tai paţvelgiama ir iš arabų pozicijų. Įdomūs ir vieno iš autorių – buvusio Lietuvos ambasadoriaus Izraelyje
Alfonso Eidinto – asmeninės patirties intarpai, kurie lietuviui skaitytojui bus artimi ir suprantami.
41. Gutberlet, Bernd Ingmar. 50 didţiausių pasaulio
istorijos melagysčių ir legendų / skaito Rimantas Pranckūnas. – V.
: LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš :
V. : Versus aureus, 2008.
Autorius knygoje surinko svarbiausias ir ryškiausias, piktybiškiausias ir labiausiai gluminančias pasaulio istorijos legendas, klastotes ir klaidas – nuo priešistorės iki nesenos praeities. Ką iš tiesų
ţinome apie Atlantidą ir Kleopatrą, Konstantino dovaną ir Amerikos
atradėją, kunigaikštį Potiomkiną ir nusileidimą Mėnulyje? Istorijos
negalima ignoruoti, nes dabarčiai ji turi didelę reikšmę.
42. Hernández, Jesús (Hernandesas, Jesus). Valkirija :
[1944 m. liepos 20-oji: sąmokslas, kuris galėjo pakeisti XX a.
18

istoriją] / skaito Algimantas Bruţas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : K. : Obuolys, 2009.
Tai buvo labiausiai įslaptinta uţduotis visoje Vokietijoje. Tikslas: pašalinti Hitlerį. Vieta: slėptuvė, ţinoma kaip Vilko irštva. Sąmokslo organizatoriai: aukščiausio rango vokiečių karininkai, susibūrę į pasipriešinimo judėjimą. Vykdytojas: pulkininkas Klausas fon
Štaufenbergas – ţmogus, padėjęs bombą Vilko irštvoje. Suţinokite
visą tiesą apie įvykį, galėjusį pakeisti praėjusio amţiaus istoriją.
43. Neris tarp Vilniaus ir Kernavės : [straipsnių rinkinys /
sudarytojai Vykintas Vaitkevičius, Audronė Ţičkutė]; skaito
Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 26 egz.– Įgars. iš : V. : Neries regioninis parkas, 2008.
Leidinyje per laiko tėkmę, pradedant nuo seniausių laikų iki
šių dienų, atskleidţiamas krašto tarp Vilniaus ir Kernavės savitumas, šio regiono reikšmė kultūrai ir istorijai. Mokslininkai nagrinėja
kraštovaizdţio formavimosi ypatumus, Neries ir Vilijos pavadinimų
kilmę, pristato akmens, bronzos ir geleţies amţių paminklus: senovės gyvenvietes, piliakalnius, pilkapius. Daug dėmesio skirta su
baltų religija ir mitologija susijusioms vertybėms, sakytinei tradicijai.
Aptariami feodalinės ţemėvaldos bruoţai ir svarbiausių XIX a. Lietuvos istorijos įvykių atgarsiai Neries vidurupio regione.
44. Sakalauskas, Tomas. Missa Vilnensis : susitikimai su
Vilniaus kūrėjais / skaito Vytautas Širka. – V. : LAB, 2009. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Baltos lankos,
2008.
Devynioliktoje savo knygoje T. Sakalauskas kviečia
skaitytoją drauge keliauti po senąjį Vilnių, tyrinėti ir kalbinti jo
kultūrinį palikimą ir kūrėjus. Missa Vilnensis – tai kūrėjų dialogas,
susitikimai kultūrinėse kryţkelėse ir šventa auka Vilniui,
atnašaujama vieno iš jo kūrėjų.
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45. Vaicekauskas, Arūnas. Lietuvių kilmė / Skaito Audrius
Čaikauskas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – (Maţieji
pasakojimai apie Lietuvą). – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : K. : Šviesa,
2007.
Skaitytojas supaţindinamas su įvairiomis lietuvių kilmės teorijomis ir naujausiais istorijos, genetikos, etnologijos atradimais, leidţiančiais geriau paţinti lietuvių tautos etnogenezę. Leidinys skiriamas jaunimui ir visiems, kurie domisi Lietuvos istorija.
46. Wairy, Constant (Veri, Konstantas). Napoleono
Bonaparto triumfas ir tragedija : neţinomos imperatoriaus rūmų
dramos, papasakotos jo kamerdinerio Konstano. – V. : LAB, 2009.
[D. 1] : 1799-1804 / skaito Algimantas Butvilas. – 2009. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Ţara, 2004.
Šioje pirmojoje trilogijos apie Napoleoną Bonapartą dalyje
kamerdineris Konstantas Veri (1778-1845) pasakoja apie imperatoriaus – vienos ţymiausių istorinių asmenybių – audringą politinę
ir karinę veiklą, apie dramatišką asmeninį jo gyvenimą 1799-1804
metais.

GEOGRAFIJA

47. Kviečiame eiti toliau… : įdomiausios XX a. geografinės
kelionės / [sudarė Alma Bataitytė, Joanna Mialdun-Silickienė,
Rimantas Krupickas]; skaito Vida Vidaitė. – V. : LAB, 2009. – 1
garso diskas MP3 fmt . – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : K. : Šviesa, 2008.
XX amţiaus drąsieji keliautojai ir atradėjai didelių troškimų ir
smalsaus proto genami verţėsi ne tik į kosmosą bet ir į įprastąsias
sritis – dykumas, kalnus, vandenynus, ţemės gelmes. Tarp jų jau
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išvystame ir lietuvius, kurie ţengia pirmose atradėjų gretose, nugali
aukščiausias pasaulio viršukalnes.
48. Legendos pasakoja : Europos ir Azijos geografiniai
objektai / [sudarė Gitana Kazimieraitienė]; skaito Laurynas Janulis.
– V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars.
iš : K. : Šviesa, 2009.
Leidinyje pateikiamos pagrindinės geografinės ir istorinės
ţinios apie šalis ir jų reikšmingesnius miestus, kalnus, eţerus,
upes, kalvas ir t.t., garsėjančius visame pasaulyje ir dominančius
skaitytojus savo atsiradimo legendomis ir padavimais. Susietos
objektyvios ţinios ir legendos plės smalsių ţmonių akiratį.
49. Statinis, Gerimantas. Pasiklydęs Amazonijoje : Mato
Šalčiaus klajonių pėdsakais / skaito Antanas Bernotas. – V. : LAB,
2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. :
Versus aureus, 2008.
Knyga apie ţymųjį keliautoją, ţurnalistą ir rašytoją Matą
Šalčių, apie kelionių magiją, tolimų kraštų kultūros ir istorijos
pėdsakus, apie Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje. Intriguojantis
pasakojimas, kuriame dokumentinės ţinios, biografijos elementai
pinasi su ekstremaliais kelionių nuotykiais, svečių šalių romantika ir
netikėtais dvasiniais atsivėrimais.
50. Šalčius, Matas. Tiltai į Šiaurę / [sudarė Arūnas
Bliūdţius]; skaito Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
MP3 fmt. – (Baltoskandijos tiltai). – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. :
Pasviręs pasaulis,2007.
Šiame straipsnių rinkinyje autorius, pasitelkdamas nemaţai
istorinių faktų ir su pajūrio įtaka susijusių lietuvių liaudies padavimų, dėsto mintis apie jūros svarbą įvairioms Lietuvos valstybės
grandims, pagrindţia, kodėl būtina suartėti Baltijos šalims, apţvelgia Skandinavijos kraštų įtaką Lietuvai. Šie straipsniai rodo Matą
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Šalčių buvus tiltų tarp tautų statytoją, siekusį, kad jo tėvynė Lietuva
atsidurtų svarbiausių politinių, ekonominių ir kultūrinių pasaulio procesų sūkuryje.
51. Ţalynaitė, Rasa. Šokantis sušis, arba Gaidţin
gyvenimas Tekančios Saulės šalyje / skaito Eglė Čekuolytė. – V. :
LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V.
: Kronta, 2008.
Rasa Ţalynaitė – mokytoja ir keliautoja. Knygoje – dvejų
gyvenimo metų patirtis Japonijoje, asmeniniai pastebėjimai,
išgyvenimai, vietinių pasakojimai apie šalį, kultūrą, papročius,
tradicijas ir kelionių po kaimynines Azijos šalis įspūdţiai.
52. Vaitkevičius, Vykintas. Lietuva : 101 įdomiausia vieta /
Vykintas Vaitkevičius, Valentinas Baltrūnas; skaito Audrius
Čaikauskas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36
egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
Knyga pristato milijonų ir tūkstančių metų istoriją sustingdţiusias atodangas, smegduobes, sveikatą teikiančius mineralinius
vandenis, paukščių migracijos kelius ir gyvūnų buveines, titnago,
gintaro ir geleţies gavybos vietas, pilis, gyvenvietes, išnykusius
miestus, pilkapius, slaptus kelius, šventvietes ir stebuklingus paveikslus, savamokslių kūrėjų ansamblius, reikšmingus istorijos įvykius, geografinius šalies simbolius ir daugelį kitų įdomiausių Lietuvos vietų.

BIOGRAFIJOS

53. Arnas Rosenas : prisiminimai apie aktorių Arną Roseną,
pokalbiai, straipsniai, faktografija / sudarė Daiva Šabasevičienė;
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skaito Algimantas Bruţas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : LAB, 2008.
54. Jakševičiūtė, Dagnė. Monikos Mironaitės gyvenimo
romanas / skaito Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2009.
Visa, kas rašoma romane, artimiausio Monikos Mironaitės
ţmogaus matyta, patirta, išgyventa. Knygoje šmėkščioja įspūdingi
Monikos Mironaitės vyro Juozo Baltušio, poeto Eduardo Mieţelaičio, daugelio kitų ano meto aktorių ir reţisierių portretų kontūrai. Ši
knyga vertinga ne tik teatrinio, bet ir literatūrinio gyvenimo istorijai.
55. Jurga : atsiminimai, pokalbiai, laiškai : [apie rašytoją,
dailininkę Jurgą Ivanauskaitę] / [sudarė Dovilė Zelčiūtė]; skaito
Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 2009. – 2 garso diskai MP3 fmt. –
Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2008.
56. Green, Vivian Hubert Howard. Karaliai bepročiai /
skaito Vida Vidaitė. – V. : LAB, 2009. – 2 garso diskai MP3 fmt. –
Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2008.
Ţymaus britų istoriko knyga, paremta istoriniais šaltiniais ir
ilgamečiais tyrimais. Pagrindinė tema: kaip valdovo asmeninės
problemos ir asmenybės pakrikimas gali paveikti jo politinę
elgseną. Apţvelgiami senovės ir šių laikų valdovai pradedant
Romos imperatoriais ir baigiant šių laikų diktatoriais, kurie turėjo
vienokių ar kitokių nukrypimų nuo įprastų elgesio normų. Knyga
parašyta patraukliai, gyva, vaizdinga kalba.
57. Koţeniauskienė, Regina. Būkim šviesos ir tiesos vaikai
: Vinco Kudirkos jubiliejinė studija / skaito Lilija Lukšienė. – V. :
LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : K.
: Šviesa, 2007.
Ţinomos lituanistės Reginos Koţeniauskienės studija „Būkim
šviesos ir tiesos vaikai” skiriama Vinco Kudirkos 150-osioms gimi23

mo ir „Tautiškos giesmės“ 110-osioms metinėms. Knygoje pateikiama duomenų apie Kudirkos gyvenimą ir veiklą, svarbiausius jo darbus ir veikalus, apţvelgiama XIX a. pabaigos – XX a. pradţios lietuvių kultūros istorija, ţymių, tautinę lietuvių savimonę formavusių,
asmenų veikla.
58. Prinz, Alois (Princas, Aloizas). Hermano Hesės
gyvenimas / skaito Algimantas Butvilas. – V. : LAB, 2009. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera,
2008.
Knygoje pasakojama apie Hermano Hesės (1877-1962), Nobelio premijos laureato, romanų meistro ir eseisto gyvenimą: jo vaikystę švabiškame mieste Kalve, brendimo amţiaus krizes, ieškojimus savo vietos pasaulyje ir atsiskyrėlio gyvenimą Montanjolos
kaime Tesine.
59. Strömstedt, Margareta (Striomstedt, Margareta).
Astridos Lindgren biografija / skaito Eglė Čekuolytė. – V. : LAB,
2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. :
Gimtasis ţodis, 2008.
Tris dešimtmečius Margareta Stromsted buvo Astridos
Lindgren draugė, reguliariai su ja kalbėdavosi ir būdavo įleidţiama
į kitiems nepasiekiamas jos kertes. Autorė pasakoja tai, ko niekas
kitas negalėtų papasakoti. Knyga unikalus unikalios rašytojos
portretas.
60. Weissensteiner, Friedrich. Genijų moterys / skaito Eglė
Čekuolytė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2008.
Garsaus istorinių asmenybių literatūrinių portretų kūrėjo knygoje aprašomos šešios ţymių genijų moterys - patrauklios, intelektualios sielos asmenybės, kurios savo ţavesį, galbūt talentą paskyrė šeimai, vyrui. Ar genijus (Volfgangą Amadėjų Mocartą, Johaną
24

Volfgangą Gėtę, Richardą Vagnerį, Albertą Einšteiną, Gustavą Malerį ir Francą Verfelį) būtų lydėjusi tokia sėkmė, jei ne jų gyvenimo
moterys? O ir patys genijai, visuomenės daţnai laikomi idealiais,
šeimoje, privačiame gyvenime, pasirodo, buvusios ne tokios jau
taurios, neretai ir visai nepatrauklios asmenybės.

LITERATŪRA

61. Vaizdingi posakiai ir jų ištakos / sudarytoja Vincenta
Velţytė; skaito Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Algimantas, 2007.
Knygoje spausdinami vaizdingi posakiai, surinkti iš įvairių
šaltinių, pradedant Biblija ir baigiant naujausių laikų chrestomatiniais autorių raštais. Trumpai apibūdinama tų posakių kilmė ir
reikšmė.

LIETUVIŲ LITERATŪRA

62. Aţušilis, Vytautas. Deima : romanas : trečioji knyga iš
ciklo „Šeši pavasariai“ / skaito Vytautas Širka. – V. : LAB, 2009. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. – Įgars. iš : V. : Apskaita,
2008.
Trečiojoje ciklo dalyje pasakojama apie našlaitę, augusią
vaikų namuose, visą gyvenimą persekiojamą tremtinių tėvų
šešėlio, bet sugebėjusią nepalūţti ir nepasiduoti okupantų
peršamai amoraliai gyvensenai.
63. Aţušilis, Vytautas. Gedas : romanas : [ketvirtoji knyga
iš ciklo „Šeši pavasariai“] / skaito Vytautas Širka. – V. : LAB, 2009.
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– 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. – Įgars. iš : V. : Apskaita,
2008.
Ketvirtosios ciklo knygos herojus Gedas - našlaitis,
išauklėtas vaikų namuose. Jis balansuoja tarp krikščioniškosios ir
okupanto peršamos moralės. Veiksmas vyksta tuo metu, kai
pradeda braškėti sovietinis reţimas…
64. Aţušilis, Vytautas. Gerda : romanas : [antroji knyga iš
ciklo „Šeši pavasariai“] / skaito Vytautas Širka. – V. : LAB, 2009. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. – Įgars. iš : V. : Apskaita,
2007.
Romanas „Gerda“ - tai antroji „Šešių pavasarių“ ciklo knyga.
Jos herojė Gerda - viena iš daugelio kaimo ţmonių, kuriuos okupantai negailestingai šlavė iš kelio. Ji išskiriama su kovojančiu
prieš okupantus mylimuoju, jos jaunystė prabėga kalėjime ir tremtyje. Po nepelnytos bausmės jai pavyksta grįţti į tėviškę, bet ir čia
vargai nesibaigia, apgaulės būdu ji priverčiama ištekėti uţ kolaboranto. Tik po ilgų kančios metų Gerdai pavyksta išsilaisvinti.
65. Aţušilis, Vytautas. Naglis : romanas : [penktoji knyga iš
ciklo „Šeši pavasariai“] / skaito Vytautas Širka. – V. : LAB, 2009. –
1 garso diskas MP3 fmt. - Tir. 40 egz. – Įgars. iš : V. : Apskaita,
2008.
„Šeši pavasariai“ – tai rašytojo Vytauto Aţušilio sumanytas
romanų ciklas, kuriame autorius gvildena kaimo ţmonių trijų kartų
likimus sovietinės okupacijos ir laisvės atgavimo metais. „Naglis“ –
penktoji šio ciklo knyga, kurioje veiksmas vyksta aiţėjant okupanto
reţimui ir švintant laisvės rytui. Joje pasakojama apie tremtinių
sūnų Naglį, suviliotą kolaborantų paţadų ir pasukusį klystkeliais.
Siekdamas karjeros jis patenka į nusikaltėlių tinklą ir, pamynęs
moralės normas, gviešiasi į svetimą turtą. Dėl pinigų Naglis
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pasiryţęs parduoti mylimą merginą. Laisvės atgavimo metu jis
atsiduria kryţkelėje ir privalo spręsti, kuriuo keliu pasukti.
66. Baj, Bernadeta Marija. Meilės sapnų pirklys : romanas /
skaito Ramunė Skardţiūnaitė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Gimtasis ţodis, 2007.
Ši knyga - tikras euroromano pavyzdys. Pagrindinis veikėjas
Mykolas ţaidţia šachmatų partiją. Su kuo ir iš ko – suţinosite
perskaitę knygą. Bet tai pašėlusiai įdomus ţaidimas, puikiai
atspindintis šių laikų dvasią, tikro gyvenimo ir TV programų
aktualijas. Autorė su lengva ironija ţvelgia į išorinę ţaidimo pusę:
ar tik nebūsime mes tos šachmatų figūrėlės, su visomis ydomis,
silpnybėmis ir troškimais, besiblaškantys tarp savo kasdienybės ir
ţydrųjų ekranų? Kaţin iki ko galime „prisiţaisti“, nerūpestingai
pasidavę savo meto madoms, reklaminio siautulio spaudimui? O
jeigu norime laimėti šią partiją, ar nevertėtų susapnuoti bent vieno
Meilės sapno?
67. Blaţytė, Vaida. Ieškojimai : romanas / skaito Eglė
Čekuolytė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars. iš :
V. : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2007.
Po romano „Geltona pieva“, vaizdavusio gatvės vaikus,
narkomanus, jaunoji autorė ėmėsi „bergmaniškos“ temos. Romano
veikėjai – išstumti iš visuomenės, praradę namus ir vos netekę
vienas kito, du atsiskyrėliai – Henrikas ir jo pamišusi motina
Izabelė. Vizijų, sapnų vedami jie patenka į atokiausią pasaulio
kraštą ir, ištiesę tuščius delnus, suvokia juose turį viską, neaprėpiamą ţvaigţdėtą dangų, šypsantį mėnulio skliautą,
begalinę miško tamsą, akmenimis grįstą jūros krantą, cikadų
svirpimą, o svarbiausia – laisvę.
68. Bubnys, Vytautas. Tolimi artimi at-(si)vėrimai :
autobiografinės esė / skaito Vytautas Širka. – V. : LAB, 2009. – 1
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garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera,
2008.
Autobiografinių esė knyga gimė iš komplikuotos rašytojo
asmeninės patirties. Čia permąstomi svarbūs XX a. Lietuvos
istorijos įvykiai, piešiama plati socialinio ir literatūrinio gyvenimo
panorama. „Atsivėrimai” stebina netikėtomis įţvalgomis ir visuotinai
priimtų tiesų interpretacijomis.
69. Čepaitė, Zita. Mano roţė. Tavo roţė : apsakymai / skaito
Dalia Stonytė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
30 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2007.
Antrąjį Zitos Čepaitės apsakymų rinkinį sudaro penki nauji ir
du anksčiau spaudoje skelbti apsakymai. Tai rūsti proza,
negailestinga dabartinei Lietuvos tikrovei, kurioje ţmogaus gyvenimą lemia stipresnė uţ jį aplinka, kartais iracionalios jėgos ar
atsitiktinumai. Autorė su santūria atjauta ir pagarba stebi iš
paţiūros daţnai beviltišką savo veikėjų plaukimą prieš srovę.
70. Černiauskaitė, Laura Sintija. Benedikto slenksčiai :
romanas / skaito Eglė Čekuolytė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
Romane autorė dėmesį sutelkia į jauno ţmogaus brendimo
istoriją. Vaikystėje mamos paliktas Benas ieško būdų savaip
paţinti pasaulį. Jo svarbiausi ţingsniai per gyvenimą ir yra tie
slenksčiai, kuriuos įveikdamas jaunuolis kuria savo asmenybę.
71. Čiurlionytė-Zubovienė, Danutė. Patekėjo saulė :
atsiminimai apie Motiną . – V. : LAB, 2008. – 2 kn.
[Kn. 2] / skaito Eglė Čekuolytė. – 2009. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : K. : Santara, 2007.
Antroje knygoje autorė aprašo savo Motinos paskutiniuosius
aštuoniolika gyvenimo metų, įtaigiai intriguojančiai pasakoja apie
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savo Tėvų – Sofijos ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionių gyvenimo
ir kūrybos peripetijas. Autorė akylai stebėjo iškiliausius kultūros
ţmones, valstybės veikėjus lankiusius Motinos namus, vėliau
atsiminimus įţvalgiai fiksavo dienoraščiuose, kurie topo šios
knygos šerdimi.
72. Daugėla, Arūnas. Praeities vartai : pasakojimas apie
vienos tautos ţūtį : [romanas] / skaito Remigijus Bučius. – V. :
LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V.
: Baltos lankos, 2007.
Kiek mūsų būtų šiandien, jei XVII amţiuje Maskvos kunigaikštystės kariai nebūtų išţudę milijonų Lietuvos gyventojų? Ar
tikslius skaičius mums pateikia istorikai ir kodėl nutylimas baisus
tautą ištikusios katastrofos mastas? Šie klausimai neduoda ramybės romano herojui Liudui, paprastam Nepriklausomybės atgavimo
pradţioje provincijos mieste gyvenančiam vaikinui. Ir štai kartą jam
nutinka nepaaiškinamas dalykas - jam prasiveria praeities vartai ir
prieš akis atsiskleidţia XVII amţiaus Vilnius. Nuo šiol Liudo gyvenimas skyla į du pasaulius – dabarties ir praeities. Bet ar viskas
vyksta tik Liudo sąmonėje? O gal iš tiesų egzistuoja galimybė keliauti laiku ir net paţvelgti į paralelinį pasaulį?
73. Dauguvietytė, Galina. Perpetuum mobile : [atsiminimai]
/ skaito Elvyra Latėnienė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 40 egz. – Įrašyta iš : V. : Tyto alba, 2002.
Reţisierės ir aktorės G. Dauguvietytės atsiminimų knyga
apie iškiliausias Lietuvos dramos ir operos teatro figūras, apie savo
gyvenimą - dinamišką, kupiną nuotykių.
74. Dirgėla, Petras. Jauno faraono vynuogynuose : novelės
/ skaito Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3
fmt . – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla,
2008.
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Novelės subtiliai narplioja vyrų ir moterų santykius, nulemenčius gyvenimo kokybę, naujus iššūkius ţmogaus prigimčiai ir išlikimui.
75. Dokšus, Aleksandras. Erškėčių taku : romanas / skaito
Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 30 egz. – Įgars. iš : [Skuodas]: „Mūsų ţodţio“ laikraštis, 1994.
Aleksandras Dokšus priklauso Ţemaitijos rašytojų bendrijai,
dalyvauja Jurbarko literatų klubo „Švieselė“ veikloje. Lietuvai
atgavus nepriklausomybę, savo noveles pradėjo spausdinti
rajoninėje spaudoje, „Šeimininkėje“ ir kt. leidiniuose. Romanas
„Erškėčių taku“ – apie pirmųjų pokario metų mokyklą. Uţ šį romaną
autorius įtrauktas į „Lietuvių rašytojų sąvadą“.
76. Drakšas, Romualdas. Paskutinis angelo skrydis :
fantastinis romanas [ir apsakymai] / skaito Remigijus Bučius. – V. :
LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V.
: Eugrimas, 2008.
Šioje knygoje skaitytojų dėmesiui pateikiami du pasakojimai,
tęsiantys „Raganiaus karo“ istoriją. Vėl sutiksite raganių Rapertą,
angelą Arvartą, inkvizitorių Paulių, buvusį Raganių ordino valdovą
Patriką ir kitus jau ţinomus bei kai kuriuos naujus veikėjus. Be
minėtų pasakojimų, knygoje skaitytojas ras įdomių ir nuotaikingų
apsakymų.
77. Drakšas, Romualdas. Raganiaus karas : fantastinis
romanas / skaito Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Eugrimas, 2006.
Tai pasakojimas apie pasaulį, kuriame gyvena raganiai ir
burtininkai, raganos ir ţiniuonės ir kuriame gabus magijai ţmogus
gali padaryti stulbinančią karjerą. Tai knyga apie sunkią raganiaus
Raperto kovą uţ savo tautos laisvę, apie draugystę ir meilę,
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išdavystę ir neapykantą. Kūrinys patiks tiek fantastikos, tiek
nuotykių, tiek lengvo humoro mėgėjams.
78. Eidintas, Alfonsas. Erelio sparnų dvelksmas : istorinis
romanas / skaito Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2009. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tir. 50 egz. – Įgars. iš : V. : Versus aureus, 2008.
Istorinio romano „Ieškok Maskvos sfinkso“ tęsinys, apimantis
laikotarpį nuo 1940 m. birţelio vidurio iki 1941 m. pabaigos. Romane siekiama parodyti Lietuvos patriotų iliuzijų, siejamų su Vokietija
ir prasidėsiančiu karu, ţlugimą.
79. Eivaitė, Andrė. Kontora : tarnybinis detektyvas / skaito
Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2008.
Antrasis Andrės Eivaitės romanas – šmaikšti detektyvinė
istorija. Kūrinio veikėjai – eilinės įstaigos darbuotojai, kurių rutiną
paįvairina direktorės pavaduotojo nuţudymas darbo vietoje ir
prasidėjęs ţmogţudystės tyrimas. Nusikaltimą savarankiškai
atskleisti pavedama jaunai ir nepatyrusiai tyrėjai Laurai. Mergina
sėkmingai susidoroja su uţduotimi, randa puikiai uţsimaskavusį
ţmogţudį ir… meilę.
80. Erlickas, Juozas. Bajorų : [proza] / skaito Vytautas
Širka. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. –
Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2007.
Juozas Erlickas naujausioje knygoje Lietuvos istorines,
socialines, kultūrines aktualijas konstruoja pagal karnavalinio
gyvenimo logiką, priartėdamas prie „absurdo literatūros“ klasikų (S.
Becketto, D. Charmso) idėjų. Dabartinė susvetimėjusi, standartinio
mąstymo sistemomis besiremianti visuomenė ir provokuojama, ir
kritikuojama.
81. Franka, Marija. Ištaisyta klaida : [romanas] / skaito
Ramunė Skardţiūnaitė. – V. : LAB, 2009. – 2 d.
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D. 1. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš :
Radviliškis : Felikso sp-vė, 2007.
D. 2. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš :
Radviliškis : Felikso sp-vė, 2007.
Tai meilės, painių ţmogiškų santykių, abejonių, aistrų,
išdavysčių, dvasingumo, ilgesio, ţavėjimosi ir pasmerkimo, tikrovės
ir iliuzijų vėrinys. Ne visi knygos herojai yra išgalvoti, tik jie ir jų
poelgiai kitokie: jausmingesni, ryškesni, laimingesni ar priešingai,
kartais gal kiek nutolę nuo realybės.
82. Gaškaitė-Ţemaitienė, Nijolė. Dabar ir visados :
romanas / skaito Vida Vidaitė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : LAB, 2001.
Romanas „Dabar ir visados“ – tarsi atsisveikinimas, paliekant
dar dalelę savęs, gal pačioje slapčiausioje sielos kertelėje saugotą.
Kiekvienas skaitytojas skaitys jį skirtingai, supras ir interpretuos
skirtingai - taip ir turi būti. Gal tik nereikėtų pamiršti, kad toje sielos
dalelėje - visos kartos gyvenimas. Kartos, kuri taip ir liko kitokia,
turbūt nesuprasta, savęs nerealizavusi, liūdna, o kartais besiblaškanti…
83. Grašys, Algirdas. Akmeninė Moko legenda : drama /
red. Vincas Tolušis; skaito autorius. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš: [rankraštis, 2008 m.]
84. Grašys, Algirdas. Lietuviškas humoras ir satyra : įrašas
iš aktoriaus asmeninio archyvo 1980-2009 m. / red. Vincas Tolušis;
skaito autorius. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas AUDIO fmt . –
Tir. 26 egz.
85. Jacevičienė, Irena. Sakalų giesmė : eilėraščiai / skaito
autorė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 20 egz.
– Įgars. iš : V., 2009.
32

86. Jakučiūnas, Andrius. Tėvynė : romanas / skaito
Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2009. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 100 egz. – Įgars. iš : V. : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2007.
Trečia prozos knyga. Po romano „Servijaus Galo uţrašai“,
vaizdavusio senovės Romą, autorius susitelkia ties šiuolaikinio
trisdešimtmečio išgyvenimais. Pasakotojas apmąsto savo
gyvenimo patirtis, jį supančius daiktus. Neveikiantis televizorius
jam brangesnis uţ ţmoną, o lova pusiau juokais vadinama tėvyne.
Pojūčių ir detalių pynės, egzistenciniai pasvarstymai sugula į
išradingą pasakojimą, meistrišką vienos paros monologą.
87. Ilonis, Vytautas. Verslininkai : romanas / skaito Daiva
Inčė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. –
Įgars. iš : Kėdainiai : Spaudvita, 2008.
Detektyvinių įvykių fonas, reali šių dienų kasdienybė lemia
jaunos šeimos likimą. Pradėjusi nelengvą verslininkės kelią, netrunka susidurti su valdţios biurokratizmu, korupcija, reketu, nesąţininga konkurencija. Jos sąjungininkės - jaunystė, draugystė, meilė.
88. Katilius, Algimantas. Riedėk, mano gyvenimo marguti :
eilėraščiai / skaito Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 39 egz. – Įgars. iš mašinraščio: V. : LAB,
2009.
89. Kašauskas, Raimondas. Laukimas : romanas / skaito
Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Vaga, 2007.
Pirmoji iš trijų rašomų knygų apie savojo amţininko likimą.
Veiksmas vyksta Ţemaitijos kaime po ką tik pasibaigusio Antrojo
pasaulinio karo. Ir įvykiai, ir ţmonės, ir gamta kaţin kur plaukia sau
begalinėje laiko tėkmėje, stebimi dešimtmečio Vyčio Norvaišo
akimis. Tai įdomus, savitas ir daugiaplanis kūrinys. Autorius jautriai
ir dėmesingai modeliuoja vidines ţmonių būsenas, sukurdamas
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įsimenamas gyvenimiškas situacijas. Rašytojo ţodis spalvingas,
įtaigus ir daugiaprasmis, perteikiantis vidinį susikaupimą,
nuoširdţias intonacijas, liečiantis subtilius sielos vingius.
90. Keleras, Julius. Taksi numeris penki : du
nesusikryţiuojantys monologai apie prabėgusį laiką / skaito Olita
Dautartaitė ir Regimantas Adomaitis. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas AUDIO fmt. – Tir. 5 egz. – Įgars. iš rankraščio, 2008 m.
91. Latėnaitė, Elţbieta. Apsichė : [romanas ir novelės] /
skaito Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 30 egz. – (Nauji vardai). – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2009.
Tai pirmoji Elţbietos Latėnaitės knyga, kurią sudaro romanas
„Apsichė“ ir penkios novelės. Pagrindinė romano veikėja Apsichė –
gyvybės besotė, bandanti savo galimybių ribas ir nevengianti drastiškų situacijų: nuo scenos, turgaus, prostitucijos iki tylaus slypėjimo akmenyje. Novelės - psichologiniai portretai, siurrealistinės situacijos, papildančios ir praplečiančios romano erdvę. Šia knyga
pradedama debiutų serija „Nauji vardai“.
92. Malūkas, Edmundas. Vilko duona : apsakymai / skaito
Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2009. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 36 egz. – Įgars. iš : Panevėţys : Magilė, 2008.
Šioje knygoje ir patys pirmieji autoriaus literatūriniai bandymai ir vėliau parašyti apsakymai. Juose autorius tikina, kad ţmogaus likimas daţnai būna nulemtas gamtos. O kai kurių knygos herojų gyvenimai baigiasi tragiškai.
93. Marcinkas, Feliksas. Kerštas meile : romanas / skaito
Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Tautodailė, 2008.
Likimo smūgių gniuţdomas ţmogus bando kibti gyvenimui į
atlapus. Dramatiška ir ţiauru, kai vienas iš sutuoktinių neištikimas,
o šeimoje augantis vaikas kaip įmanydamas bando sutaikyti tėvus.
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94. Marčėnas, Aidas. Būtieji kartiniai : apţvalgos, įţvalgos,
perţvalgos / skaito Romualdas Ramanauskas. – V. : LAB, 2009. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Apostrofa,
2008.
Knyga vientisa, nors jungia skirtingų ţanrų tekstus. „Apţvalgose“ sekama literatūros tėkmė, rašančiojo ţvilgsnis nukreiptas į
tai, kas ateina iš patirties, į bendrąjį kultūros foną. „Įţvalgose“ autoriaus rašymas tampa intymesnis, kalbama Aš vardu. „Perţvalgose“
ţvilgsnius į išorę ir į vidų sujungia kūrybos prigimties, jos sąsajų su
autoriaus asmenine patirtimi, poezijos tapsmo, jos prigimties apmąstymu.
95. Normanas, Vilis. Nostradamo kapas : [romanas] / skaito
Laurynas Janulis. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Colibris, 2008.
Detektyvas, kuriame susipina istorija ir mokslas, pranašystės
ir rašytojų fantazija. Pagrindinė romano veikėja Marija, kartu su kitais veikėjais ieškodama Nostradamo pranašysčių įminimo rakto,
atranda tai, ko tikrai nesitikėjo - raktą nuo visų pasaulio paslapčių ir
kartu - pačią didţiausią paslaptį.
96. Pajedaitė, Ona. Viską lengvai! : dienoraščiai su
prierašais / skaito Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Naujoji Romuva,
2009.
Knygoje - autorės gyvenimo kelias: vaikystės prisiminimai,
mokymosi, studijų metai, pedagoginis darbas, gyvenimo sau veikla
bei būsenos. Tekstai autentiški, išlaikyta to meto kalba ir stilius, nevengiama tarmybių ir svetimybių. Daug emocijų, apmąstymų apie
ţmogaus būtį.
97. Petkevičius, Vytautas. Prakeiktieji ir pateptieji :
apybraiţos ir politiniai šarţai / skaito Juozas Šalkauskas. – V. :
35

LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V.
: Politika, 2008.
Tai trečioji – po „Durnių laivo“ ir „Durniškių“ – Vytauto
Petkevičiaus pastarųjų šešerių metų publicistikos knyga. Joje
rašytojas šiltai, su meile rašo apie tuos Lietuvai nusipelniusius
garbius ţmones, kurie pastaruoju metu yra prakeikti, o apie
šiandienius „pateptuosius“ – tautos gyvenimo griovėjus – su ironija
ir sarkazmu.
98. Pocius, Algirdas. Ponia Amnestija : apysakos ir
apsakymai / skaito Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Lietuvos rašytojų s-gos lkla, 2007.
Šiurpius pokario įvykius patyrusių ţmonių psichologija, meilės ir mirties, ţmogiškumo ir patriotizmo akistatos, – tai domina rašytoją ir šiandien. Kokios prieţastys ţmones vertė pasirinkti vienokį ar kitokį kelią, poţiūrį į uţgriuvusią okupaciją, kokios aistros aptemdė kolaborantų bei ţudikų protus, ir, bene svarbiausia, - ko apskritai jie šiame pasaulyje siekė, svajojo – paprasti, romantiški gimnazistai, kaimietukai ir miestelių vaikai, mokytojai, tarnautojai, valstiečiai. Nejučiomis susukęs intrigos mazgelį, autorius, nuosekliai
keldamas įtampą, skaitytojo nepaleidţia iki paskutinio puslapio.
99. Rimkus, Vytenis. Epochų sandūros : mano takai takeliai
/ skaito Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 46 egz. – (Šiaulių miesto garbės piliečiai; kn. 4). – Įgars.
iš : Šiauliai : Saulės delta, 2007.
Tai ketvirtoji serijos „Šiaulių miesto Garbės piliečiai“ knyga.
Joje apţvelgiamas visas iškilaus Lietuvos kultūros, mokslo ir
visuomenės veikėjo, S. Šalkauskio ir J. Basanavičiaus premijų
laureato, Šiaulių miesto Garbės piliečio profesoriaus Vytenio
Rimkaus gyvenimas, o per jį ir istorijos epochų lūţiai, krašto bei
36

visos šalies tragiški ir dţiaugsmingi išgyvenimai, visuomenės
raidos pokyčiai, aktualiausios dabarties problemos bei bandymas
paţvelgti į tolimesnę tautos ir valstybės perspektyvą.
100. Sabaliauskaitė, Kristina. Silva Rerum : romanas /
skaito Rimantas Pranskūnas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Baltos lankos, 2008.
„Silva Rerum“ – lotyniškai „daiktų miškas“ – taip vadinta
XVI−XVIII a. populiari, iš kartos į kartą perduodama Lietuvos
bajorų „šeimos knyga“, kur, be tokių reikšmingų gyvenimo įvykių
kaip gimimo, vestuvių ir mirties datos, būdavo įrašomos ir
įvairiausios sentencijos, eilėraščiai, patarlės, per iškilmes sakyti
tostai, sveikinimo kalbos ir panegirika. Kristina Sabaliauskaitė,
atgaivindama istorinio romano ţanrą Lietuvoje, skaitytoją
talentingai perkelia tiesiai į LDK XVII a. vidurio bajorišką atmosferą
– su autentiškomis audinių faktūromis, spalvomis, brangakmenių
ţėrėjimu, patiekalų skoniais ir kvapais − ir dovanoja tikrą kelionę
laike.
101. Sluckaitė-Jurašienė, Aušra Marija. Egziliantės uţrašai
: esė, portretų eskizai, prisiminimai, impresijos / skaito Violeta
Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Įgars.
iš : V. : Kultūros barai, 2008.
Biografinių novelių, prisiminimų fragmentų, esė ir miniatiūrų
rinkinyje pasakojama apie ţmones, sutiktus skirtingais laikais
skirtingose šalyse. Tai greičiau pastanga iš fragmentų atkurti
įspūdį, likimo ţenklus, pagauti asmens bruoţus, iš srūvančio laiko
upės išgriebti tai, kas unikalu, savita.
102. Smailys, Alfonsas. Dievo Perkūno vaikai : istorinis
nuotykių romanas / skaito Algimantas Bruţas. – V. : LAB, 2009. –
3 t.
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T. 1. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. – Įgars. iš : K. :
Orientas, 1996.
T. 2-3. – 1 garso diskas MP3 fmt. - Tir. 40 egz. – Įgars. iš :
K. : Kalendorius, 2007.
Romane vaizdţiai aprašytas aštraus siuţeto, nuotykių
kupinas veiksmas vyksta XIII a. pradţioje pietų Lietuvoje, kur buvo
dedami pamatai būsimajai Lietuvos valstybei – Lietuvos Didţiajai
Kunigaikštystei.
103. Survilaitė, Janina Irena. Vartai Nr. 3 : romanas / skaito
Vida Vidaitė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36
egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2008.
Trečiajame Janinos Survilaitės romane „Vartai Nr. 3“ pasakojami komplikuoti Vakarų didmiesčio gyventojų likimai, tikrų jausmų
ieškojimas smarkiai pakitusių vertybių laikais.
104. Šerelytė, Renata. Mėlynbarzdţio vaikai : romanas /
skaito Elvyra Latėnienė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 40 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
Renata Šerelytė (g. 1970) - poetė, prozininkė, kritikė, pjesių
ir literatūros kūrinių vaikams autorė. „Mėlynbarzdţio vaikai“ - trečiasis autorės romanas, atskleidţiantis ţmogaus mentaliteto ir laikmečio paradoksus. Vienos šeimos nariai keliais balsais pasakoja dramatišką savo gyvenimo istoriją.
104a. Šikšnelis, Juozas. Mirties varos : romanas / skaito
Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
2008.
Istorinis romanas su tirštu nuotykių uţkulu. Napoleonas ir jo
kariuomenė Vilniuje, Aleksandras I bei rezgantis intrigas jo
patarėjas, mirtį nešanti Egipto faraonų laikų skulptūrėlė (ušebti),
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Napoleono karių kapavietę tyrinėjančios nūdienos antropologo
meilės, gyvenimo ir paţiūrų keliai bei klystkeliai − tai tik kelios
intriguojančios kūrinio temos. Netikėtos tolimų epochų ir ţmonių
likimų projekcijos atskleidţia ţmogaus prigimtį, nepaisančią nei
istorinių, nei tautinių sąlygotumų.
105. Tauginas, Darius. Alkanos sielos : romanas / skaito
Romualdas Ramanauskas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
Knygoje pasakojama tarptautinio masto nusikaltimų ir netikėtų siuţeto vingių kupina istorija, kurios verpetuose kunkuliuoja
ţmogiškųjų aistrų valdomi veikėjų likimai.
106. Treinys, Pranas. Šilų poringės : romanas / skaito
Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2009. – 2 garso diskai MP3 fmt. –
Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Gairės, 2008.
Romane atskleidęs tragišką XX amţiaus pirmosios pusės
Vilnijos krašto likimą, autorius tarsi sukuria gyvą paminklą savo ţemiečiams. Lenkmečio, vokietmečio ir tarybinių laikų realijos sublyksi visom vaivorykštės spalvom - nuo tragiškos iki komiškos.
107. Vilpišauskas, Giedrius. Vėjas nuo jūros : mokslinės
fantastikos romanas / skaito Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2009. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. - (Lietuvių fantastikos
biblioteka; t. 4). – Įgars. iš : K. : Eridanas, 2008.
Įspūdingas debiutas. Sunkiasvorio siaubo romano, aštraus
veiksmo trilerio (su šlakeliu mistikos) mėgėjai – visi jie tikrai turėtų
nenusivilti šia knyga.
108. Vinokuras, Arkadijus. Eroto glėbyje : miniatiūrų
rinkinys / skaito Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : A. Vinokuras, 2008.
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Šioje knygoje lietuvių rašytojas Arkadijus Vinokuras gilinasi į
vyro ir ţmonos tarpusavio santykius per erotinę prizmę.
Literatūrinių miniatiūrų pagalba autorius teigia, kad ten kur nėra
meilės ir drąsos, erotikos mirtis beldţiasi į miegamojo duris.
109. Zailskienė, Laura. Kerėtojos : romanas / Laura
Zailskienė, Deimantė Zailskaitė; skaito Dalia Stonytė. – V. : LAB,
2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. :
Rosma, 2008.
Romano „Kerėtojos“ pagrindinės veikėjos : dvi moterys –
duktė ir mama. Pirmojoje dalyje kalbama apie skaudţių išgyvenimų
kupiną merginos gyvenimą. Duktė nuo paauglystės maištauja ir,
gyvendama savarankišką gyvenimą, draugauja su abejotinos
moralės ţmonėmis. Antroje dalyje kalbama apie jos motiną,
karjeristę verslininkę. Netikėtame siuţeto posūkyje judviejų
gyvenimai susipina. Jų erotiniai nuotykiai, artimų ir ne taip artimų
ţmonių istorijos, kriminaliniai nutikimai priverčia jas perkainoti savo
vertybes ir tai moteris suartina. Painios siuţetinės linijos daro kūrinį
intriguojantį, atspindintį šiuolaikinio moteriško gyvenimo realijas.
110. Zailskienė, Laura. Kerėtojos 2 : romanas / Laura
Zailskienė, Deimantė Zailskaitė; skaito Dalia Stonytė. – V. : LAB,
2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. :
Rosma, 2008.
Romano „Kerėtojos“ tęsinys - tarsi visiškai atskiras romanas
apie tuos pačius ir jau kitus personaţus. Jo siuţetui netrūksta nei
detektyvinių elementų, nei erotinės intrigos, nei lengvos ironijos.
Veikėjai siekia pinigų, valdţios, meilės, įtakos: klesti verslas,
rezgamos intrigos, suinteresuotieji ieško nugvelbtų milijonų, uţ
kuriuos kaţkas gali sumokėti gyvybe. Personaţus uţvaldęs ne
vien pinigų godulys, bet ir sekso troškimas. Siuţetinės linijos,
besipindamos viena su kita, kūrinį daro intriguojantį, nenuspėjamą.
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111. Zikarė, Dita. Aiškiaregės klaida : romanas / skaito Dalia
Stonytė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz.
– Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
Slapyvardţiu pasirašanti Dita Zikarė (g. 1972) yra kaunietė
psichologė. Jau keletą metų ji intensyviai domisi alternatyviomis
psichologijos praktikomis ir neatskleistomis ţmogaus dvasios galimybėmis. Romane kuriama intriguojanti istorija apie aiškiaregę
merginą, ieškančią netradicinių ţmogaus psichikos galimybių. Knygoje aprašomi spiritizmo seansai, neurolingvistinis programavimas,
hipnoterapija atspindi šių dienų parapsichologijos bandymus valdyti ir programuoti ţmogaus likimą.
112. Ţidonytė, Violeta. Ateik ir pasilik : romanas / skaito
Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 36 egz. – Įgars. iš : K. : Kalendorius, 2008.
Tai antrasis rašytojos, dailininkės dizainerės romanas.
Rašytoja įtaigiai plėtoja meilės temą, šiltai, šiek tiek romantizuotai
atskleidţia jaunystės polėkius. Knygos herojė, genama dvasinės
pilnatvės ilgesio, eina nelengvu savęs ir gyvenimo paţinimo keliu.
113. Ţvirdauskas, Vitas. Rinktinė : proza ir poezija / skaito
Vytautas Širka, Antanas Bernotas, Juozas Šalkauskas. – V. : LAB,
2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. :
Vaga, 1968; Klaipėda : Eldija, 1997; K. : Nemunas, 1993.
Rinktinėje pateikiama Vito Ţvirdausko (1929-1985) kūryba:
dvi prozos - „Vandenyno druska“, „Šeštasis keleivis“ ir viena poezijos – „Eţerai skandina saulę“, knygelės. Apsakymuose ir apysakoje dominuoja jūreivių gyvenimo temos. V. Ţvirdausko kūryba konkreti, lakoniška, grieţta, bet kartu talpi, persmelkianti giluminius
personaţų dvasios klodus, jautriai fiksuojanti sielos virpesius.

41

Neregių literatų kūryba

114. Areima, Vaclovas. Santuoka poţemyje : romanas /
skaito Laurynas Janulis. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 39 egz. – Įrašyta iš : V. : Brailio spauda, 2009.
Skaitydami šią knygą, jūs pakeliausite painiais gyvenimo,
meilės ir pavojų takais, apsilankysite labai turtingame ir išmoningai
įrengtame poţemyje. Gal ir patys pamėginsite ten patekti.
115. Kondratas, Bronius. Einu baltos akacijos : poezija /
skaito Vytautas Širka. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 39 egz. – Įgars. iš : V. , 2008.
Bronius Kondratas lavinosi pats – daug skaitė, rašė eilėraščius, spausdinosi periodinėje spaudoje, mokėsi piešti pas savo giminaitį, ţinomą tapytoją Justiną Vienoţinskį. Sunkiais pokario metais piešimas tapo jam pragyvenimo šaltiniu. Eilėraščius kūrė visą
gyvenimą, o jo poezijos knygos pasirodė tik po Nepriklausomybės
atgavimo. Šiuo metu Bronius Kondratas gyvena ir rašo Vilniaus
priemiestyje Grigiškėse.
116. Marcinkus, Juozas. Menu juos : esė / skaito
Algimantas Butvilas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 39 egz. – Įgars. iš : V. : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1998.
Autorius pasakoja apie ţmones, su kuriais bendravo
siekdamas mokslo, dirbdamas administracinį darbą, dalyvaudamas
meno mėgėjų veikloje, kurdamas ir vadovaudamas leidyklai
„Eldija“. Tai garsūs mokslininkai – Kazimieras Baršauskas, muzikai
– Beatričė Grincevičiūtė, Vytautas Paltanavičius, rašytojai - Paulius
Širvys, Vitas Ţvirdauskas ir kt.
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ĮVAIRIŲ ŠALIŲ GROŢINĖ LITERATŪRA

Airių literatūra

117. O'Connor, Joseph (O‟Konoras, Dţozefas). Jūros
ţvaigţdė : atsisveikinimas su senąja Airija : romanas / skaito Eglė
Čekuolytė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt . – Tir. 36
egz. – (Šiuolaikinis Europos romanas). – Įgars. iš : V. : Mintis,
2007.
Intriguojantis istorinio romano siuţetas, nepamirštami personaţai, pribloškiančiai realistiški dialogai perkelia į beviltišką Airijos
istorijos laikotarpį, kuris tikroviškai ţiauriai atsiskleidţia per tragiškus paslaptingų ir pavojingų veikėjų, keliaujančių į Naująjį Pasaulį,
likimus.
118. Scanlan, Patricia. Frančeskos vakarėlis : romanas
/skaito Elvyra Latėnienė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. : Vaga, 2008.
Airių rašytojos romanas apie moterį, kuri, nors ir išduota
artimiausio ţmogaus, nepalūţta. Į išdavystę ji atsako kerštu. Jos
atsakas tylus, bet ryţtingas.

Anglų literatūra

119. Cheek, Mavis (Čik, Meivis). Ponios Fiton gyvenimas
kaime : romanas / skaito Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB, 2009. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera,
2008.
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Knygoje pasakojama smagi ir ţavi istorija apie miestietės,
nusprendusios po skyrybų atsigauti kaime, nuotykius. Andţela
Fiton – nuostabi ţmona, puiki motina, aistringa meiluţė ir
neprilygstama verslo partnerė – buvo negailestingai pamesta –
vyras iškeitė ją į jaunesnę moterį. Andţela ţino, kad vieną graţią
dieną jis grįš. Tačiau netrukus ima aiškėti, kad jos vizijos toli graţu
neatitinka tikrovės…
120. Evans, Nicholas (Evansas, Nikolas). Takoskyra :
romanas / skaito Vytautas Širka. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 46 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
Nicholo Evanso romanas „Takoskyra“ – skvarbus ţvilgsnis į
prarają, skiriančią ţmones. Tai jaudinamas pasakojimas apie
amţiną gamtos galią, didelius troškimus, viltis ir nusivylimus, kurie
jungia ir skiria vyrus ir moteris. Rašytojas atskleidţia sudėtingą
ţmogaus charakterį ir rezga tokią pat painią intrigą , kaip ir visame
pasaulyje populiarumo sulaukusiame bestseleryje „Arklių
uţkalbėtojas“.
121. Gregory, Philippa. Karalienės meiluţis : romanas /
skaito Dalia Stonytė. – V. : LAB, 2009. 2 garso diskai MP3 fmt. –
Tir. 40 egz. – Įgars. iš : K. : Obuolys , 2008.
Lietuvos skaitytojams puikiai paţįstama bestselerių Karalienės sesuo ir Karalienės palikimas autorė Philippa Gregory šįkart
nukelia į 1558 m. rudenį. Anglijos baţnyčių varpai skelbia gerąją
naujieną: raudonplaukė Elţbieta tapo karaliene. Tačiau labiau uţ
pareigą tėvynei ryškiausią visų laikų Anglijos valdovę degina aistra
vedusiam vyrui…
122. Harris, Joanne (Heris, Dţoan). Dţentelmenai ir
ţaidėjai : romanas / skaito Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2009. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Versus
aureus, 2007.
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„Dţentelmenai ir ţaidėjai“ – ketvirtoji britų rašytojos Joanne
Harris knyga lietuvių kalba. Šįkart tai psichologinis trileris, kurio
veiksmas vyksta senoje šv. Osvaldo gramatinėje berniukų mokykloje šiaurės Anglijoje. Ką tik prasidėję nauji mokslo metai ţada permainas tiek moksleiviams, tiek mokytojams. Penkiolika metų skrupulingai slėpta istorija tuoj iškils aikštėn. Kas tas paslaptingas vienišius, kurio šiurkštūs juokeliai palengva pereina nuo smurto iki
ţmogţudystės, ir kodėl beveik pamirštas skandalas sugrįţta su tokia stipria smogiamąja jėga? Tai nėra perrašyta istorija. Bet ji galėjo ir būti…
123. Hornby, Nick (Hornbis, Nikas). Ilgesnis kelias ţemyn :
romanas / skaito Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2007.
Romane pasakojamos keturių gyvenimu nusivylusių ţmonių
istorijos, ţmonių, pavargusių nuo savęs, nuo kelionės per gyvenimą, netikėtai radusių jėgų stabtelėti ir kaţką pakeisti. Martinas Šarpas – nešlovę uţsitraukęs televizijos laidos vedėjas. Jis turėjo viską, tačiau viską iššvaistė. Saviţudybė – natūrali Martino reakcija į
gyvenimą, kurio nebeįmanoma gyventi. Morina privalo viską baigti
šįvakar, kol jos neįgalus sūnelis Metis – slaugos namuose. Dţesė,
pakvaišusi nuo širdies skausmo, vienatvės, paauglystės nerimo,
pasirengusi šokti nuo stogo. Dţei Dţei panašus į roko ţvaigţdę, turintis begalę problemų ir apsikrovęs krepšiais su picomis. Visi jie,
vieniši šiame pasaulyje, susėda valgyti picos ir išsikalba…
124. James, Peter (Dţeimsas, Piteris). Skarabėjo produkcija
: romanas / skaito Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 46 egz. – Įgars. iš : K. : Jotema, 2008.
Tomas Braisas pasielgia taip, kad būtų pasielgęs kiekvienas
padorus ţmogus: traukinyje pakėlęs kompaktinį diską, pamiršta ant
sėdynės netoliese, ketina sugrąţinti išsiblaškiusiam savininkui ir
netikėtai tampa ţiaurios ţmogţudystės liudininku. Netrukus
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sulaukia grasinimo susidoroti su šeima, jei praneš policijai. Tačiau
Tomas vis dėlto prasitaria ţmonai apie ištikusią bėdą, ir moteris
paragina kreiptis į ţmogţudysčių skyrių. Nuo to momento
nusikaltėliai pradeda vykdyti savo paţadą – dingsta Tomo ţmona
Keli, dingsta ir pats Tomas. Internete pasirodo pranešimas apie
sutuoktinių Braisų mirtį. Tereikia apsilankyti vienoje paslaptingoje
svetainėje, ir išvysite, kokia mirtimi jie abu miršta.
125. Martin, Tom. Piramidė : romanas / skaito Eglė
Čekuolytė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36
egz. – Įgars. iš : K. : Jotema, 2008.
Peru nuţudomas senųjų kultūrų paveldą tyrinėjęs profesorius
Kentas. Tačiau jo ţudikai savo galutinio tikslo nepasiekia: vokas su
paslaptingais ţemėlapiais, kuriuose pavaizduoti ţemynai priešistoriniais laikais, atsiduria profesoriaus mokinės Katerinos Donovan ir
jos draugo Dţeimso Ruterfordo, jaunų Oksfordo universiteto mokslininkų, rankose. Kuo gi šie ţemėlapiai tokie svarbūs ir net pavojingi, kad dėl jų ţudomi ţmonės? Ar pasaulio istorija iš tiesų buvo tokia, kaip dėstoma vadovėliuose? Ar prieš Didįjį tvaną egzistavo civilizacija, pranokusi mūsiškę tiek gamtosaugine sąmone, tiek technologine paţanga? O gal tolimieji ţmonių protėviai paliko mums
savo patirties ţenklų? „Piramidės“ herojai tokių ţenklų randa išties
nemaţai, ir kaip tik dėl jų uţverda ţūtbūtinė kova.
126. Tessaro, Kathleen. Elegancija : romanas / skaito
Elvyra Latėnienė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 40 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2006.
Vieną dieną senų knygų parduotuvėje Luiza Kanova aptinka
ploną, pilką knygelę „Elegancija” – vadovėlį kiekvienai moteriai, kuri nori gerai ir šauniai atrodyti kiekvieną dieną. Elegantiško stiliaus
abėcėlė, parašyta prancūzės, madų ţinovės G.A. Dariaux. Įvairiausi patarimai visiems gyvenimo atvejams, nuo A iki Ţ. Ar padės šios
knygos patarimai Luizai rasti atsakymus į jai svarbius klausimus?
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Taip, jos gyvenimas pasikeičia. Tačiau kai senasis Luizos „aš” pradeda nykti, paaiškėja, kad tikroji elegancija reikalauja daugiau nei ji
manė. Išvaizda yra tik pradţia…

Argentiniečių literatūra

127. Abarca, Alfredo Ernesto (Abarka, Alfredas). Moters
galia : romanas / skaito Vida Vidaitė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3. – Tir. 46 egz. - Įgars. iš : V. : Vaga, 2009.
Tai istorija apie moterį, gebančią sumaniai išsisukti iš
prievartos, nusikaltimų ir korupcijos pasaulio pinklių. Apdairiai ir
ryţtingai kovodama su likimu, ji apsaugo save ir dukras nuo melo ir
intrigų ir pasiekia uţsibrėţtą tikslą.

Čiliečių literatūra

128. Allende, Isabel (Aljendė, Izabelė). Visos mūsų dienos :
romanas / skaito Eglė Čekuolytė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 46 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
Knygos „Visos mūsų dienos“ puslapiuose Isabelė Allendė atvirai pasakoja apie savo šeimą, apie skyrybas ir susitikimus, meiles
ir išsiskyrimus, šeimos krizes ir susitaikymus. Tai jausmingas kūrinys, parašytas ironišku ir aistringu stiliumi, būdingu autorei; čia ji
apţvelgia savo gyvenimą kaip moteris ir rašytoja.
129. Allende, Isabel (Aljendė, Izabelė). Zoro jaunystė :
romanas / skaito Giedrė Maksimaitytė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2005.
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Išradingai supindama vaizduotę su tikrove, naujajame
romane „Zoro jaunystė“ rašytoja pasakoja, kaip Kalifornijoje gimęs
vaikinas, pusiau ispanas, pusiau indėnas, vardu Diegas de la
Vega, tapo mitiniu personaţu, savotišku Tadu Blinda.
130. Bolaño, Roberto. Čilės noktiurnas : romanas / skaito
Romualdas Ramanauskas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
Roberto Bolańo – rašytojas, gimęs Santjage, Čilėje, gyveno
klajoklišką gyvenimą. Sulaukęs 15-os apsigyveno Meksike, kur
pradėjo ţurnalisto darbą ir įstojo į trockininkų gretas. Trumpam buvo įkalintas. „Čilės noktiurnas“ - Roberto Bolańo romanas, kuriame
nestinga humoro ir grotesko. Pagrindinis knygos herojus, apimtas
karštinės prisimena svarbiausius savo gyvenimo įvykius, kurių pagalba atskleidţiama Čilės istorija.

Graikų literatūra

131. Galanaki, Rea. Nebyli vandenų gelmė ; Tasulės
pagrobimas : romanas-kronika / skaito Dalia Stonytė. – V. : LAB,
2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto
alba, 2008.
Rea Galanaki - viena ţymiausių šiuolaikinių graikų rašytojų,
studijavusi istoriją bei archeologiją Atėnuose. Tasulės pagrobimo
istorija, kuriai skirtas šis neįprastas romanas – kronika, nutiko 1950
Kretoje. Šis pagrobimas suskaldė ir sukrėtė visą to meto Kretą, o
Graikijai tapo neuţmirštamu įvykiu. Autorė iš nebylių Kretos
vandenų „išţvejoja“ painią pagrobimo iš meilės istoriją, kalbindama
liudininkus, remdamasi istoriniais šaltiniais ir dokumentais. „Nebyli
vandenų gelmė“ atveria nepaţįstamą Kretą – ne tą, kurią pro
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autobuso langą mato turistai, o aistringą, rūsčią ir paslaptingą;
Kretą, kur iki šiol tebegyva ţmonių likimus valdanti paprotinė teisė.

Ispanų literatūra

132. Grandes, Almudena. Permainingi vėjai : romanas /
skaito Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2009. – 2 garso diskai MP3
fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Versus aureus, 2008.
Romanas „Permainingi vėjai“ - tai saga apie pokario Ispanijoje uţaugusią kartą. Chuanas ir Sara, du nepaţįstami ţmonės, likimo atblokšti į miestelį Ispanijos pietuose, pradeda gyvenimus iš
naujo. Paskui juos velkasi sukrečiančios praeities šydai. Nejučia jie
susidraugauja ir atveria vienas kitam savo paslaptis. Skaitydamas
romaną tarytum klaidţioji ţmogiškų jausmų labirintu, kuriame susipynusi vienatvė ir siekis, meilė ir neapykanta, išdavystė ir kerštas.
Tie jausmai tokie stiprūs, kad gerus ţmones pastūmėja ryţtis blogiausiems poelgiams…

Italų literatūra

133. Cutrufelli, Maria Rosa (Kutrufeli, Marija Roza).
Moteris, gyvenusi svajone : [romanas] / skaito Elvyra Latėnienė. –
V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
(Šiuolaikinis Europos romanas). – Įgars. iš : V. : Mintis, 2008.
Marija Roza Kutrufeli - italų prozininkė, moterų teisių gynėja.
Romane atkuriami paskutiniai penki Olimpijos de Guţ, giljotinuotos
1793 m. valdant Robespjerui, gyvenimo mėnesiai. Olimpija - garsiosios „Moters ir pilietinės teisių deklaracijos“ autorė, pirmoji iškė49

lusi moterų problemas į politinį lygmenį. Jos kūryba ir visuomeninė
veikla padarė didelę įtaką demokratinėms ir socialistinėms idėjoms, kurios tapo priimtinos ir buvo realizuotos tik po šimtmečio.
Knyga „Moteris, gyvenusi svajone“ parašyta remiantis to meto dokumentais ir šaltiniais.
134. Licalzi, Lorenzo. Ko tu iš manęs tikiesi? : romanas /
skaito Vytautas Širka. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2008.
Lorenzo Licalzi (g.1956 m. Genujoje) - italų rašytojas,
psichologas. Ketvirtasis jo romanas „Ko tu iš manęs tikiesi“ – liūdna ir juokinga istorija apie gyvenimą, kuris, daugelio manymu, jau
pasibaigęs. Apie gyvenimą senelių namuose ir netikėtą brandţią
meilę dviejų senų ţmonių, kurie, priversti gyventi senelių namuose,
laukia savo dienų pabaigos. Šviesus, liūdnas, tačiau kandaus sarkazmo „pipirais“ pabarstytas romanas pasakoja apie jausmus, kurie nepavaldūs amţiui.
135. Pazzi, Roberto. Konklava : romanas / skaito Juozas
Šalkauskas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36
egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
Įvairiomis premijomis apdovanotas italų rašytojas romane
„Konklava“ atskleidţia Vatikano uţkulisius. Intriguojančių paslapčių
ir netikėtų siuţeto vingių kupiname romane susipina Vatikano
realijos ir autoriaus išmonė.
136. Tamaro, Susanna. Klausykis mano balso : romanas /
skaito Vida Vidaitė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 40 egz. – Įgars. iš : V. : Vaga, 2008.
Tai didelio susidomėjimo sulaukusio romano „Eik kur liepia
širdis“ tęsinys. Iš senų laiškų ir dienoraščių, giminaičių prisiminimų
pasakotoja toliau dėlioja savo šeimos istoriją ir taip tarsi atsiaugina
būties šaknis.
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Japonų literatūra

137. Murakami, Haruki. Prisukamo paukščio kronikos :
[romanas] / skaito Vytautas Širka. – V. : LAB, 2009. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tir. 36 egz. - (Savaitgalio knyga) .- Įgars. iš : V. :
Baltos lankos, 2007.
Romanas „Prisukamo paukščio kronikos“, parašytas JAV ir
Japonijoje 1994-1997 metais, yra bene ambicingiausias Murakami
kūrinys, pelnęs jam prestiţinę Yomiuri literatūros premiją. Vienas
po kito pasirodo keisčiausi personaţai: knygos herojaus kelionėje į
dvasinę brandą ir susitikimą su pačiu savimi vieni iš jų tampa vedliais, o kiti - klaidintojais. Murakami tarsi šamanas panardina
skaitytoją į vizijų ir įvykių srautą, neleidţiantį jam paleisti iš rankų
„Prisukamo paukščio kronikos“ tol, kol bus perskaitytas paskutinis
puslapis.

JAV literatūra

138. Albom, Mitch (Albomas, Mičas). Dar bent vieną dieną :
romanas / skaito Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2008.
Romanas „Dar bent vieną dieną“ - tai nevykėlio beisbolo
ţaidėjo Čiko Beneto išpaţintis, skirta motinai. Sugadinęs sau
gyvenimą, palikęs šeimą, nepasiekęs karjeros aukštumų, Čikas
mato vienintelę išeitį – saviţudybę. Tačiau… jis vieną dieną
pakimba tarp gyvenimo ir mirties. Ir susitinka savo mirusią motiną,
kurios sunkų gyvenimą ir pasiaukojamą meilę jis tik dabar supranta
ir įvertina. Švelniai ir nepriekaištaudama, mama veda jį savo
gyvenimo vingiais, o Čikas vis aiškiau mato, koks buvo nejautrus ir
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nedėkingas sūnus. Regis, tik dabar, kai jo paties gyvybė kabo ant
plauko, jis atiduotų viską, kad tik galėtų atitaisyti padėtį. Jei likimas
jam skirtų dar bent vieną dieną…
139. Amory, Cleveland (Emoris, Klivlendas). Katinas, kuris
atėjo per Kalėdas : romanas / skaito Audrius Čaikauskas. – V. :
LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. – Įgars. iš : V.
: Alma littera, 2006.
Amerikiečių rašytojo romane išradingai susipina humoras ir
filosofija - tiek autoriaus, tiek jo katino. Jūs neliksite abejingas šiai
istorijai – net jei nelabai mėgstate kates ir vienišus išsiskyrusius vyrus. Romanas suţavės kačių mylėtojus ir sudomins net uţkietėjusius šunų mylėtojus.
140. Brown, Sandra (Braun, Sandra). Spąstai : romanas /
skaito Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 46 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
„Spąstai“ – dar vienas populiarios JAV detektyvinių trilerių
autorės Sandros Brown romanas, kurio siuţetas – samdomojo ţudiko ir jį persekiojančio policininko kova bei mirtį sėjančios aistros
istorija.
141. Brown, Sandra (Braun, Sandra). Susikeitimas :
romanas / skaito Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 46 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
„Susikeitimas“ – dar vienas jaudinantis, kupinas įtampos ir
aistros populiarios JAV detektyvinių trilerių meistrės S. Brown
romanas. Tai knyga, atskleidţianti galingą, beveik mistinį ryšį tarp
dvynių. Ryšį, kuris nenutrūksta ir po vienos iš dvynių mirties, kuris
įkvepia gyvą likusią seserį nueiti beveik neįmanomą kelią, kad
surastų sesers ţudikus ir atkeršytų jiems.
142. Clark, Mary Higgins (Klark, Merė Higins). Nieko geriau
uţ namus : romanas / skaito Ramunė Skardţiūnaitė. – V. : LAB,
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2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. :
Alma littera, 2008.
Liza Barton buvo prisiekusi daugiau niekada nebegrįţti į namus, kur, gindama nuo patėvio, netyčia nuţudė savo motiną. Nors
tai buvo nelaimingas atsitikimas, o ji pati tebuvo vaikas, daugelis
miestelio gyventojų Lizą pasmerkė kaip ţiaurią nusikaltėlę. Stengdamasi pamiršti anos tragiškos nakties įvykius, Liza išvyksta iš
gimtojo miestelio, vėliau pasikeičia vardą, o po keliolikos metų pagaliau suranda ir laimę.
143. Clavell, James (Klavelis, Dţeimsas). Siogūnas :
romanas / skaito Algimantas Bruţas. – V. : LAB, 2009 – 2 kn. –
MP3 fmt.
Kn. 1. – 2 garso diskai. - Tir. 36 egz. – Įgars. iš : K. :
Eridanas, 2007.
Kn. 2. – 2 garso diskai. - Tir. 36 egz. – Įgars. iš : K. :
Eridanas, 2007.
Jamesas Clavellis (1924-1994), vienas ţymiausių XX a. romanistų, gimė Britanijos Karališkojo laivyno karininko šeimoje. Antrojo Pasaulinio karo metu japonų buvo paimtas į nelaisvę Singapūre. Kelerius metus praleido garsiajame Čangi kalėjime. 1600-ieji
Mūsų Viešpaties metai. Britanijos laivynas ţūtbūt stengiasi iš Ispanijos bei Portugalijos atsikovoti šių monarchijų uţimtas milţiniškas
teritorijas Naujajame Pasaulyje, Afrikoje bei Azijoje.
144. Coben, Harlan (Cobenas, Harlanas). Niekam nesakyk :
romanas / skaito Audrius Čaikauskas. – V .: LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. – Įgars. iš : K. : Jotema, [2008].
Gydytojas Deividas Bekas patyrė skaudţią netektį, ir jau aštuonerius metus kiekvieną dieną vis prisimena tą išgyventą siaubą
: spindintis eţeras, blausi mėnulio šviesa… veriantis riksmas. Tą
naktį pagrobė jo ţmoną. Tą naktį jis paskutinį kartą matė ją gyvą.
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Vieną dieną jo kompiuteryje netikėtai pasirodo ţinutė - frazė, kurią
suprasti gali tik jiedu su ţmona. Beką pribloškia suvokimas - gal jo
ţmona vis dėlto gyva ir siunčia įspėjimą niekam nesakyti.
145. Collins, Jackie (Kolins, Dţekė). Mylimieji ir ţaidėjai :
romanas / skaito Vida Vidaitė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 40 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2007.
Neįtikėtinai populiariame garsiosios Dţekės Kolins romane
galima rasti visko – intrigų, prabangaus gyvenimo, neţabotos aistros, pavydo, keršto, melo, tyros meilės, ţėrinčio pramogų pasaulio… Visa tai atskleidţiama sekant vienos galingos ir įtakingos šeimos gyvenimą. Parašyta meistriškai, taip, kad nebūtų įmanoma atsitraukti nė akimirkai.
146. Deveraux, Jude (Devero, Dţudi). Pirmieji įspūdţiai :
[romanas] / skaito Ramunė Skardţiūnaitė. – V. : LAB, 2009. - 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. – Įgars. iš : K. : Jotema, 2007.
Meilės nuotykių romanas „Pirmieji įspūdţiai” – jausminga istorija apie moters siekius pradėti gyvenimą iš naujo. Iden Palmer
ţino, ką reiškia gyventi vienai. Nūnai keturiasdešimtmetė, ji visą
gyvenimą uoliai dirbo, kad uţaugintų savo mylimą dukterį. Iden
dukra Melisa – tarsi brangakmenis moters gyvenime, dėl kurio ji
neapsakomai aukojasi. Netrukus moteris supranta, kad kartais norint pradėti nauja, reikia sugrįţti prie seno.
147. Fante, John. Paklausk dulkių : [romanas] / skaito
Remigijus Bučius. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 36 egz. – Įgars. iš : K. : Kitos knygos, 2008.
Johnas Fante (1909-1983) - italų kilmės JAV rašytojas, apsakymų ir filmų scenarijų autorius, pasiţymėjęs itin subtiliu pasakojimo stiliumi ir humoru. „Paklausk dulkių“ (1939) yra garsiausias jo
romanas. Atviraširdiškas ir vaikiškai naivus knygos herojus, Arturas
Bandinis, jaunas rašytojas, XX a. ketvirtojo dešimtmečio pabaigos
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Los Andţele badmiriaujantis ir beviltiškai siekiantis tapti garsenybe, primena šešeriais metais vėliau pasirodţiusio Jerome`o Davido Salingerio romano „Rugiuose prie bedugnės“ veikėją Holdeną
Kolfildą.
148. Fitch, Janet (Fič, Dţaneta). Daţyk juodai : romanas /
skaito Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3.
– Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Versus aureus, 2009.
Lyg audra uţgriuvusi meilė ir aistra savotišku siūlu suriša dvi
meniškas sielas – Dţosę ir Maiklą. Bohemiška aplinka, populiarių
Amerikos grupių ir Holivudo garsenybių vakarėliai, darbas
filmavimo aikštelėse, alkoholis ir ţolytė – nuolatiniai auksinio
jaunimėlio palydovai. Dţosė ir Maiklas sukasi šiame gyvenimo
verpete, kuria savo ateitį. Bet meilei lemta trukti neilgai.
149. Grisham, John (Grišemas, Dţonas). Gatvės advokatas
: [romanas] / skaito Remigijus Bučius. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. – Įgars. iš : K. : Jotema, 2008.
Kaţkoks benamis prabangiose firmos patalpose paima įkaitais jos teisininkus. Kai visa ta drama baigiasi, vieną iš buvusių
įkaitų, Maiklą Broką, netikėtai uţvaldo troškimas padaryti sunkiai
įsivaizduojamą dalyką – palikti firmą ir išeiti dirbti į gatvę, kur kadaise gyveno jo uţpuolikas. Maiklas nusprendţia tapti visuomenės atstumtųjų, kuriems nuolat reikalinga pagalba, advokatu.
150. Hannah, Kristin (Khanna, Kristin). Iš meilės : romanas
/ skaito Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 46 egz. – Įgars. iš : V. : Gimtasis ţodis, 2008.
Daug metų Endţė svajoja susilaukti kūdikio. Deja, viltys
ţlunga, šeima išyra. Po skausmingų skyrybų ji grįţta į savo gimtąjį
miestą, į triukšmingą, mylinčią ir šiek tiek keistą šeimą. Čia sutinka
vyrą, kuris vėl atveria jos širdį meilei, ir nelaimingą mergaitę, kuri
pakeičia Endţės gyvenimą.
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151. Hannah, Kristin (Khanna, Kristin). Prie Mistiko eţero :
romanas / skaito Elvyra Latėnienė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. – Įgars. iš : V. : Gimtasis ţodis,
2007.
Anės vyras prisipaţįsta, kad myli jaunesnę moterį. Priblokšta
Anė traukiasi į maţą miestelį, kuriame uţaugo. Čia ji vėl sutinka
pirmąją savo meilę Niką. Ar likimas iš tiesų suteikė jai antrą progą
būti laimingai?
152. Jong, Erica (Dţong, Erika). Skrydţio baimė : romanas /
skaito Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Versus aureus, 2008.
E.Jong romanas „Skrydţio baimė“ pirmą kartą išėjo 1973 m.
ir Amerikoje sukėlė tikrą sensaciją. Knygoje atskleidţiama
novatoriška Izadoros Ving istorija apie jos laisvo skrydţio troškimą.
Autorė kurstė svajones, kėlė ginčus ir net įvedė naują posakį į
anglų kalbą. Šiandien, praėjus daugiau nei trisdešimt metų,
revoliucingasis romanas, pasakojantis apie savęs ieškojimą,
išsilaisvinimą ir moters brendimą, tebėra toks pat aktualus.
153. Irving, John (Irvingas, Dţonas). „Naujojo Hampšyro“
viešbutis : romanas / skaito Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2009.
– 2 garso diskai MP3 fmt. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2009.
Vingrus, sukrečiantis, labai liūdnas ir baisiai juokingas „Naujojo Hampšyro“ viešbutis“ – penktas iš dvylikos itin populiaraus
šiuolaikinio amerikiečių rašytojo Dţono Irvingo (g. 1942) romanų,
išleistas 1981 m., t.y. po „Pasaulio pagal Garpą“, prieš „Sidro namų taisykles“. Tai šeimos istorija, bet labai jau neįprasta, nes Beriai – ypatinga šeima, besilaikanti nuostatos, kad „nelaiminga pabaiga neturėtų trukdyti ţmogui gyventi įdomiai ir turiningai“. Visi tos
šeimos nariai myli vieni kitus, tik kartais gal pernelyg karštai – ne
visai taip, kaip derėtų. Berių šeimos gyvenimas apskritai kupinas
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meilės ir svajonių, gniuţdančių nelaimių ir keistų, bet logiškų sutapimų, „kokiais daţnai būna pagrįstos geros istorijos“.
154. LaHaye, Tim F. (Lahėjis, Timas). Naikintojas :
Apolionas išlaisvinamas : [apokalipsinis romanas] / skaito Jūratė
Doveikienė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36
egz. – Įgars. iš : K. : Sidabrinis trimitas, 2001.
Dabar, prasidėjus įvairiems nepaprastiems Saulės sistemos
reiškiniams, Ţemėje iš kaţkur atsiranda milijardai skraidančių
skėrių, tyliai skanduojančių Bedugnės angelo vardą – Apolionas,
arba Abadonas, kas reiškia Naikintojas. Tačiau kai kuriems nėra
ko bijoti…
155. McCarthy, Cormac (Makartis, Kormakas). Laukinių
arklių pakerėti : romanas / skaito Romualdas Ramanauskas. – V. :
LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V.:
Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2007.
Cormacas McCarthy - garsus JAV rašytojas, apdovanotas ne
viena literatūros premija. Plačiausiai pasaulyje jį išgarsino nuostabaus groţio ir subtilios poetinės kalbos romanas „Laukinių arklių
pakerėti“. Knygoje pasakojama apie jauno ţmogaus kelionę į neţinomybę per atšiaurius kraštus, jo mėginimą perprasti neišvengiamo blogio paslaptį ir skaudţiai įgyjamą brandą. Romanas - puikus
geriausios tradicinės, „folkneriškosios“ JAV literatūros pavyzdys.
156. Michaels, Fern. Graţi moteris : romanas / skaito Nojolė
Lipeikaitė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 40
egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
Populiari JAV rašytoja Fern Michaels daţniausiai rašo apie
paprastas moteris, drąsiai keičiančias pabodusį gyvenimą. Tokia
yra ir romano „Graţi moteris“ veikėja Rozi Gardner. Vieną dieną
supratusi, kad mylimas vyras tėra tik jos turtų siekiantis apgavikas,
ji ryţtasi iš pagrindų keisti gyvenimą: nutraukia pragaištingą san57

tuoką, numeta 25 kilogramus svorio ir drąsiai priima likimo jai siūlomus iššūkius.
157. Rice, Anne (Rais, Anė). Mumija, arba Ramzis
Prakeiktasis : romanas / skaito Romualdas Ramanauskas. – V. :
LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : K.
: Eridanas, 2008.
Galų gale archeologas Lourensas Stratfordas pasiekia savo
gyvenimo tikslą – Egipte atranda neišplėštą Ramzio Didţiojo
kapavietę. Prieš tūkstančius metų išgėręs gyvybės eliksyro,
Ramzis, tapęs nemirtingu, yra pasmerktas nuolat prisikelti ir
sujaukti jo ţavesiui negalinčių atsispirti moterų gyvenimus. Taip
atsitiko prieš 2 tūkstančius metų, kai Ramziu Prakeiktuoju
susiţavėjo Egipto karalienė Kleopatra, Julijaus Cezario ir Marko
Antonijaus meiluţė. Taip atsitinka ir 20 a. pradţioje Londone, kur jo
apţavams ir neţabotam seksualumui neatsispiria didţiulio turto
paveldėtoja Dţulija Stratford. Tačiau Ramzis prakeiktas ir jo
prakeiksmas iš esmės pakeis gyvenimus visų ţmonių, su kuriais jį
suves likimas.
158. Richards, Emilie. Ţavios melagystės : romanas / skaito
Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2009. – 2 garso diskai MP3 fmt. –
Tir. 40 egz. – Įgars. iš : V. : Svajonių knyga, 2008.
Šis perlas – tobulas, neįkainojamas, tačiau jo trokštantiems
tenka sumokėti pačią didţiausią kainą. Prieš šimtmetį iš Australijos
vandenų ištrauktas brangakmenis tebekeliauja tarp Robsonų ir
Liuelinų šeimų, uţtraukdamas joms praţūtį. Savąją kainą sumoka
ir dabartinė jo paveldėtoja Liana Robson – vieną dieną dingsta jos
sūnus Metju, o kartu ir seife saugotas perlas. Liana drauge su
sūnaus tėvu Kalenu Liuelinu leidţiasi ieškoti berniuko. Metju
pėdsakai atveda į laukinio groţio Australiją, kur kadaise ir prasidėjo
paini dviejų šeimų istorija.
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159. Roberts, Nora. Megana : romanas / skaito Elvyra
Latėnienė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt . – Tir. 46
egz. – (Svajonių romanai. Aistra). – Įgars. iš : V. : Svajonių knygos,
2007.
Bokštuose vyksta įstabūs dalykai: viena po kitos ištekėjo seserys Amanda, Lila ir Siuzana Kaloun. Amandos vyro sesuo Megana su sūneliu kviečiama apsigyventi Bokštuose. Buvęs Siuzanos
vyras Baksteris Diumontas kaţkada sudauţė ir Meganos širdį, suţlugdė pasitikėjimą ţmonėmis, sugriovė ateitį. Pagaliau po daugelio metų ji pasijuto esanti atspari romantiškiems jausmams. Bet
Bokštuose sukiojasi atšiaurus graţuolis Natanielis Faris, o dar ta
stebuklinga mėnesiena, svaigus lauko gėlių kvapas, jūros ošimas
tolumoje… Megana vis daţniau ţvelgia į pasaulį nieko nematančiomis akimis, ir mintis vis sunkiau suvaikyti.
160. Sparks, Nicholas. Iš pirmo ţvilgsnio : romanas / skaito
Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 40 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
Šiame romane vėl sutinkame N. Sparkso knygos
„Nuoširdţiai įtikėjęs“ veikėjus – niujorkietį ţurnalistą Dţeremį
Maršą ir paslaptingąją bibliotekininkę Leksę Darnel. Toliau
pasakodamas šios poros meilės istoriją, rašytojas ieško atsakymo į
klausimus, ar paţįstame tuos, kuriuos mylime, ar įmanoma kitą
ţmogų paţinti taip, kad nebeliktų jokių paslapčių? N. Sparksas
rašo apie meilę, išdavystę, naują pradţią atveriančią pabaigą.
161. Sparks, Nicholas. Nuoširdţiai įtikėjęs : romanas /
skaito Lilija Lukšienė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 40 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
Populiarus JAV rašytojas N. Sparksas knygoje „Nuoširdţiai
įtikėjęs“ pasakoja romantišką meilės istoriją, kupiną mistinių ir detektyvinių elementų. Knygos veikėjai privalo rasti atsakymus į dau59

gelį neatsakytų savo gyvenimo klausimų, perkainoti vertybes ir vėl
išdrįsti atsiverti kitam ţmogui.
162. St. Clair, Chip (St. Kleiras, Čipas). Drugelių sodas :
autobiografinis romanas / skaito Romualdas Ramanauskas. – V. :
LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V.
: Gimtasis ţodis, 2009.
Tai autobiografinis romanas. Jame autorius pasakoja apie
vaikystėje patirtus ţiaurius tėvo kankinimus ir skaudţias patyčias.
Knyga ţavi begaliniu tikėjimu ţmogaus dvasios stiprybe. Išgyvenęs
košmarą, Čipas nepraranda vilties, pakylėjusios jį virš praeityje patirtų ţiaurumų. Jis tiki, kad kiekvienas iš mūsų turi tos stiprybės, tik
reikia ją savyje surasti.
163. Steel, Danielle (Styl, Danielė). Namas : romanas /
skaito Elvyra Latėnienė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 46 egz. – Įgars. iš : V. : Alma litera, 2008.
Ant kalno, nuo kurio matyti visas San Franciskas, stovi
didingas namas. Beveik prieš šimtmetį turtingas vyras jį pastatė
savo mylimajai, o dabar tuščiais šio kitados nuostabaus namo
kambariais vaikšto jauna moteris – garsi teisininkė Sara
Anderson… Kas buvo kadaise šiame name gyvenusi moteris ir
kodėl ji paslaptingai dingo? Kaip susiklostė čia uţaugusio vaiko
gyvenimas? Kokias meilės istorijas matė šio namo sienos? O gal
jis saugo ir daugiau paslapčių, kurių Sara nė nenumano?
164. Steel, Danielle (Styl, Danielė). Uţkietėję viengungiai :
romanas / skaito Algimantas Butvilas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
Netikėtų gyvenimo staigmenų, išbandymų ir dţiaugsmingų
atradimų kupiname romane „Uţkietėję viengungiai“ populiari JAV
rašytoja D. Steel seka trijų viengungių meilės istorijos vingius. Rašytojos dėmesio centre – sudėtingi ir kartu kiek komiški vyrų ir mo60

terų santykiai, baimės ir išbandymai, kuriuos privalo įveikti ilgalaikius santykius bandantys uţmegzti ţmonės, ir meilės teikiami
dţiaugsmai, įveikus kliūtis.
165. Winegardner, Mark. Krikštatėvio kerštas : [romanas] /
skaito Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
Pasaulinės šlovės sulaukęs Mario Puzo „Krikštatėvis“ – visų
laikų geriausias romanas apie mafiją. Markas Winegard- neris sukūrė meistrišką „Krikštatėvio“ tęsinį, kuriame dėl įtakos susirungia
ne tik nusikalstamo pasaulio figūros, bet ir politikos atstovai. Nepaliaujamų kovų dėl valdţios fone autorius sumaniai atskleidţia herojų charakterius, parodydamas stipriąsias ir silpnąsias jų puses.

Kanadiečių literatūra

166. Gibbins, David J.L. (Gibinsas, Deividas). Atlantida :
romanas / skaito Eglė Čekuolytė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
Pasaulinį pripaţinimą nuskendusių senovės miestų ir suduţusių laivų tyrinėjimų srityje pelniusio D. Gibbinso romane pasakojama istorija, susijusi su faktais, vis dar apgaubtais paslapties šydu. Atlantidos sala - tikrovė ar mitas? Iki dabar niekas dar nerado
vienareikšmio atsakymo. D. Gibbinso knyga – tai ir trileris, ir istorijos pamoka, ir nuotykių istorija. „Atlantida“ – tai naujosios kartos
„Da Vinčio kodas“, tik šį kartą tai, apie ką rašoma knygoje, galėjo iš
tiesų atsitikti.
167. Gibbins, David J.L. (Gibinsas, Deividas). Kryţiuočių
auksas : romanas / skaito Remigijus Bučius. – V. : LAB, 2009. – 1
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garso diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera,
2008.
Romano „Kryţiuočių auksas“ centre – paslaptingosios
kryţiuočių brangenybės, 70 mūsų eros metais romėnų iš Jeruzalės
šventyklos pagrobtos Menoros, paieškų istorija, kurioje susipina
istoriniai faktai ir įtampos kupini nuotykiai.
168. Lansens, Lori. Mergaitės : romanas / skaito Dalia
Stonytė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz.
– Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
„Mergaitės“ parodo įstabios draugystės, bauginančios ir
ţavinčios savo artumu, gelmes. Šios dvi išskirtinės ir susipynusios
istorijos, prabylančios abiejų mergaičių lūpomis, pasakoja ir apie
pirmąją meilę, ir apie skausmingus pasirinkimus, didţias netektis ir
maţas pergales, – bet kiekviena patirtis yra dviguba, kupina ir
dţiaugsmo, ir skausmo. Lori Lansens šiuo romanu atskleidţia
ţmoniškosios patirties esmę ir begalinį artumo dţiaugsmą.

Kolumbiečių literatūra

169. García Márquez, Gabriel (Garsija Markesas,
Gabrielis). Prisiminimai apie mano liūdnąsias kekšes : romanas /
skaito Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 40 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2006.
Kolumbietis Gabrielis García Márquezas – ţymiausias
Lotynų Amerikos XX a. rašytojas, magiškojo realizmo klasikas,
Nobelio premijos (1982 m.) laureatas. Pasaulinį garsą rašytojas
pelnė 1967 m., pasirodţius romanui „Šimtas metų vienatvės“.
„Prisiminimai apie mano liūdnąsias kekšes“ – pirmasis G. Garcia
Márquez‟o groţinis kūrinys, išėjęs po dešimties metų pertraukos.
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Romanas supaţindina su visiškai nauju literatūros maestro
kūrybos ţanru, kurį galėtume pavadinti „pasaka senyviems
ţmonėms“, himnu pavėluotai aistrai, uţsiplieskusiai seno ţmogaus
širdyje.

Lenkų literatūra

170. Gretkowska, Manuela. Moteris ir vyrai : romanas /
skaito Ramunė Skardţiūnaitė. – V. : LAB, 2009. - 1 garso diskas
MP3 fmt. – (Šiuolaikinis Europos romanas). – Tir. 36 egz. – Įgars.
iš : V. : Mintis, [2009].
Romano veiksmas vyksta Varšuvoje 2003 − 2004 m.,
nusikeliant į netolimą 1944 – ųjų praeitį. Pagrindiniai veikėjai − dvi
vedusios keturiasdešimtmečių poros, išgyvenančios santykių krizę.
Stereotipinis romano pasakojimas apipintas tarsi nesusijusiomis
detalėmis, rodančiomis šiuolaikinės šeimos būklę. Rašytoja,
analizuodama vyrų ir moterų santykius, atskleidţia dabartinę
moralę, išryškina daugybę įvairiausių socialinių ir kultūrinių
veiksnių, lemiančių „gyvenimo sprendimus“ ir jų elgesį, taip
sukurdama detalius personaţų portretus.
171. Morawski, Stanisław (Moravskis, Stanislovas). Keleri
mano jaunystės metai Vilniuje : atsiskyrėlio atsiminimai (18181825) / skaito Romas Ramanauskas. – V. : LAB, 2009. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Mintis, 1994.
Ţymus, išsilavinęs, aštraus proto, pastabus ir gerai plunksną
valdantis XIX a. Vilniaus aukštuomenės atstovas savo atsiminimuose pateikia ryškesnių Lietuvos, Lenkijos, Rusijos veikėjų charakteristikas, itin įdomiai piešia Vilniaus koloritą ir gimtojo krašto
gyvenimo vaizdus.
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Norvegų literatūra

172. Petterson, Per. (Pettersonas, Peras). Vogti arklius :
romanas / skaito Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2008.
Peras Pettersonas - šiandien skaitomiausias pasaulyje Norvegijos rašytojas. „Vogti arklius“ – šeštasis jo romanas, tapęs tikra
literatūros sensacija. Romanas - tarsi Norvegijos kvintesencija, tas
gyvenimas šiaurėje, susidedantis iš sniego, skausmo, ramybės,
vienatvės, siūbuojančių eglių ir pėdų sniege. Tai knyga apie atsiskyrėlio gyvenimą ir jo vaikystę, pasibaigusią, mylimam tėvui palikus šeimą. Tačiau viskas ne tragiška, o ramu ir vyriška. Šiame
skandinaviškai tyliame, išmintingame, rūsčiame romane vėl atrandame išsiilgtą šiaurietišką ramybę.
173. Wassmo, Herbjørg. Stiklinė pieno : romanas / skaito
Eglė Čekuolytė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
30 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
Herbjørg Wassmo romane gvildenama tema nė vieno nepalieka abejingo. Tai pasakojimas apie merginą, ieškojusią šviesesnio gyvenimo, tačiau tapusią preke… Romanas kupinas svajonių,
vilčių bei išbandymų, kurių neturėtų patirti joks ţmogus.

Portugalų literatūra

174. Coelho, Paulo (Koeljo, Paolo). Brida : [romanas] /
skaito Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3
fmt. - Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Vaga, 2008.
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„Brida“ – trečiasis ţymaus brazilų rašytojo Paulo Coelho romanas, parašytas iškart po fenomenu tapusio „Alchemiko“. Knygoje gvildenama filosofinė dvasinių ieškojimų tema, skaitytojai viliojami į mistikos, magijos, raganystės ir burtų pasaulį.

Prancūzų literatūra

175. Beigbeder, Frédéric. Gelbėkit, atsiprašau : romanas /
skaito Romualdas Ramanauskas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2008.
Jums įdomu, ką ţymusis melagis ir skandalistas Oktavas
Parango iš „14,99 €“ aprašytos reklamos agentūros veikė po to, kai
atsėdėjo kalėjime uţ ţmogţudystę? Naujausias Beigbeder
romanas „Gelbėkit, atsiprašau“ netikėtai grąţina mus pas ţavųjį
ciniką. Jam sukako keturiasdešimt, jis antrą kartą išsiskyrė ir išvyko
iš Prancūzijos, tikėdamasis pabėgti nuo savo praeities ir savęs
paties. Išvyko ne kur nors kitur, o į atšiaurią, egzotišką ir viliojančią
Rusiją ieškoti graţiausios pasaulyje merginos. Tačiau visai
netikėtai suprato, kam reikalingas liūdesys, kas yra meilė, ir įsivėlė
į kriminalinę istoriją.
176. Beigbeder, Frédéric. 14,99 € : romanas / skaito
Romualdas Ramanauskas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 40 egz. – (Garsiausios XX a. pabaigos knygos). –
Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2003.
„14,99 €“ – populiariausia šiandieninės prancūzų literatūros
ţvaigţdės F. Beigbederio knyga. Tai romanas apie reklamos
dţiungles, uţ jį rašytojas buvo atleistas iš darbo garsioje reklamos
agentūroje, kur buvo išdirbęs 10 metų. Atskleisdamas reklamos
kūrimo mechanizmą, autorius tarsi ragina sugrįţti į tikrą, gyvą
gyvenimą.
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177. Druon, Maurice (Driuonas, Morisas). Pasmaugtoji
karalienė : istorinis romanas / skaito Dalia Stonytė. – V. : LAB,
2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. – („Ţaltvykslės“
kolekcija. Prakeiktieji karaliai; 2). – Įgars. iš : V. : Ţaltvykslė, [2007].
„Prakeiktieji karaliai“ – garsi istorinė 7 tomų freska. „Prakeiktieji karaliai“ - romanų ciklas, kurio visi veikėjai kadaise gyveno.
Veikalas tiksliai atskleidţia kasdieninį gyvenimą, politines ir meilės
dramas, kuriose susiduria karaliai, karalienės, popieţiai, ministrai,
didikai neramiu, iki šiol maţai paţįstamu, paskutinių Kapetingų valdymo laikotarpiu.
178. Huysmans, Joris-Karl (Hiuismansas, Ţorisas Karlas).
Atvirkščiai : romanas / skaito Remigijus Bučius. – V. : LAB, 2009. –
1 garso diskas MP3 fmt. – (Pasaulinės literatūros biblioteka. XIX a.
literatūra; kn. 56). – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Vaga, 2008.
Prancūzų prozininko J.-K. Huysmanso (1848 − 1907)
romanas apie XIX a. dendį buvo vadinamas dekadentizmo biblija ir
padarė įtaką ne vienam rašytojui, tarp jų Oskarui Wilde`ui.
Aristokratas Dezesentas, nusivylęs savo luomu ir visa ţmonija,
persisotinęs kūniškais malonumais ir aristokratiškomis
pramogomis, parduoda savo pilį ir nusipirkęs namą kaime
uţsisklendţia jame nuo banalios gyvenimo tikrovės. Rafinuotai
įsirengęs ir dekoravęs būstą, jis susikuria dirbtinį pasaulį, kuriame
viešpatauja spalvos, brangakmeniai, gėrimų muzika, kvapai,
egzotiški augalai, pasaulietinė ir religinė literatūra.
179. Yourcenar, Marguerite (Jursenar, Margerita).
Rytietiškos novelės / skaito Daiva Inčė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Lietuvos rašytojų
sąjungos l-kla, 2008.
Marguerite Yourcenar (1903-1987) - garsi prancūzų ir belgų
rašytoja klasikė, intelektualė, pirmoji moteris, išrinkta Prancūzų
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akademijos nare (1980), daugelio romanų, esė, eilėraščių rinkinių
autorė, istorikė, kritikė. Apsakymų rinkinys „Rytietiškos novelės„
pirmą kartą pasirodė Prancūzijoje 1938 m. Knygą sudaro dešimt
apsakymų, kuriuose savitai interpretuojamos Rytų kultūros apraiškų turinčios legendos. Apsakymuose keliami klausimai apie ţmogaus prigimtį ir jo laikyseną gyvenimo bei mirties atţvilgiu.
180. Lesbre, Michèle. Raudona kanapa : romanas / skaito
Eglė Čekuolytė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
36 egz. – Įgars. iš : V. : Versus aureus, 2008.
Tai šviesus romanas apie geismą gyventi, mylėti ir būti mylimai. Pasakotoja, negavusi ţinių iš mylimojo, leidţiasi į kelionę, į tolimąjį Irkutską. Dardėdama traukiniu svarsto, kodėl jos mylimas vyras ant Baikalo eţero kranto mėgina sukurti naują idealų pasaulį,
kodėl pamiršo ją Paryţiuje, pamiršo judviejų meilę ir aistrą. Jos sugrįţtant laukia kaimynė, skrybėlaičių ateljė savininkė, nuolat sėdinti
ant raudonos kanapos.
181. Makine, Andreï. Ţako Dormo ţemė ir dangus :
romanas / skaito Vytautas Širka. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2008.
Makine – sibirietis, nuo 1987 m. gyvenantis Paryţiuje.
Romanas „Ţako Dormo ţemė ir dangus“ – garsiojo „Prancūziško
testamento“ tęsinys. Po Antrojo pasaulinio karo praėjo beveik 20
metų. Netoli Stalingrado vaikų namuose auga našlaitis, vis
laukiantis sugrįţtant ordinais pasipuošusio savo tėvo. Tačiau šie
vaikų namai skirti „tėvynės išdavikų“ vaikams. Jo tėvas niekada
negrįš… Likimas našlaitį romano herojų nubloškia į svetimą ir
atšiaurią Prancūziją, kur jau uţaugęs jis ieško savo tapatybės,
tėvynės ir tiesos, rašydamas romaną apie Aleksandros ir Ţako
Dormo meilę.
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182. Mitterand, Frédéric (Miteranas, Frederikas). Nublokšti
ereliai : [Romanovų, Habsburgų ir Hohencolernų ţlugimas] :
romanas / skaito Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB, 2009. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Vaga, 2008.
Frederiko Miterano knyga - unikali galimybė nupūsti dulkes
nuo senųjų archyvų ir vieną po kito verčiant istorijos puslapius suţinoti legendinių asmenybių gyvenimo detales, slaptas valdovų rūmų intrigas, imperijų ţlugimo prieţastis.
183. Rosen, Nicolle. Penkiolika atostogų dienų : romanas /
skaito Dalia Stonytė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2008.
N. Rosen – profesionali psichoanalitikė, po dviejų mokslinių
studijų ėmusi rašyti groţinės literatūros kūrinius. „Penkiolika atostogų dienų“ – ketvirtasis Paryţiuje gyvenančios ir dirbančios autorės
romanas. Nauja draugė, buvusi ţmona, duktė - trys moterys, kurias penkiolikai liepos dienų suveda kaimiškas XVIII a. pabaigoje
statytas Provanso namas ir… vienas vyras. Visos jos skirtingais
saitais susijusios su Marku – garsiu filosofu, neabejingu graţioms
moterims. Name visi drauge leidţia penkiolika atostogų dienų – iš
pirmo ţvilgsnio tikra vasaros idilė… Išties prancūziškai lengvas ir
įţvalgus jausmų bei minčių romanas – tarsi painiai susiraizgęs vyrų
ir moterų santykių kamuolys.
184. Sagan, Françoise. Nuolankusis : romanas / skaito Vida
Vidaitė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 46 egz.
– Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2008.
Romanas apie moterį, jau perkopusią penktą dešimtį, nelabai
patrauklią ir nėmaţ nevengiančią taip atrodyti; vis dėlto ji
pašėlusiai apsuks galvą vyriškiui, kuris savo amţiumi tiktų jai į
sūnus. Ji – pensiono savininkė, o jis – jos nuomininkas, jaunas,
tylus ir nuolankus buhalteris Roţė Gerė. Intriga su kriminalo
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elementais, niūrus nusikaltimo ţavesys ir keista, iš anksto
pasmerktos meilės istorija nušviečia pilką buhalterio gyvenimą.
Nusikaltimas, kurio nepadarė, nuolankų ţmogelį paverčia
geidţiamu vyriškiu – iki greitos, graudţios ir pasigailėtinos
atomazgos.
185. Saint-Exupéry, Antoine de (Sent-Egziuperi, Antuanas
de). Naktinis skridimas : romanas / skaito Antanas Bernotas. – V. :
LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – (Klasika). –
Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2007.
Vieno ţymiausių XX a. prancūzų rašytojų romanai atskleidţia
jo pagarbą „neregimo fronto kariams” – lakūnams. Naktinis pašto
gabenimas poetiškai parodomas kaip tikras tragiškai pasibaigiantis
ţygdarbis; „Karo lakūno” pagrindinė tema – 2/33 dalinio lakūnų
gyvenimo įvykiai per Antrąjį pasaulinį karą. Tai kupinas nusivylimo
pasakojimas, kaip karas keičia ţmonių idealus, priverčia
perkainuoti svarbiausias vertybes. Abu romanai kalba apie pareigą
sau pačiam ir ţmonijai. Apie laisvę ir pasiaukojimą. Apie idealus,
kurie Antoine‟ui de Saint-Exupéry visuomet buvo aukščiau uţ
viską.

Rusų literatūra

186. Antarova, Konkordija. Du gyvenimai : romanas. – D.
3, kn. 2 / skaito Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2009. – 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tir. 26 egz. - (Ezoterinė biblioteka). – Įrašyta iš :
K. : Gaivata, 2001.
Sėkminga Rytų ir Vakarų ezoterinių tradicijų sintezė lėmė šio
romano populiarumą. Skaitytojui atsiveria keliai, kuriais Gyvenimo
Mokytojai veda iš aistrų į dvasios išsilaisvinimą, iš silpnumo į
tvirtumą, iš tvirtumo – į jėgą, iš jėgos – į groţį…
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187. Doncova, Darja. Kvaitulio pinklėse : ironiškasis
romanas / skaito Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. – (Ironiškasis detektyvas; 5). –
Įgars. iš : K. : Mileda, 2006.
Darja Doncova - viena populiariausių šiuolaikinių Rusijos rašytojų, daugiau nei penkiasdešimties ironiškųjų detektyvų autorė.
Jevlampijos vaikystės draugei Nadiai Kiseliovai nutiko baisi nelaimė - netikėtai uţsiliepsnojus automobiliui, ţuvo jos mylimas vyras
Bogdanas, garsios klinikos savininkas. Lyg būtų to negana, ją ima
persekioti šiurpą keliantys telefono skambučiai, telegramos, siuntiniai… Nadia kreipiasi pagalbos į geraširdę Jevlampiją, kuri bemat
neria stačia galva į įvykių sūkurį. Naiviajai seklei tenka klaidţioti
painiais naujų nusikaltimų klystkeliais. Jevlampijai pavyksta įminti
ne vieną tyrimo mįslę, tačiau tikruosius nusikaltimo motyvus ir vykdytojus išaiškina milicijos majoras Kostinas ir jo kolegos.
188. Ivanovas, Aleksejus. Geografas gaublį pragėrė :
romanas / skaito Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
Vienas populiariausių A. Ivanovo romanų „Geografas gaublį
pragėrė“ – be galo juokinga ir šiek tiek liūdna knyga apie dabartinę
mokyklą, meilę, apie pasaulį, kuris nepaliauja „spindėti amţinu groţiu“ net infliacijos ir ekonominių reformų laikais.
189. Marinina, Aleksandra. Staugiantys vienatvės šunys :
romanas / skaito Vida Vidaitė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 40 egz. – Įgars. iš : K. : Jotema, 2008.
Aštuonių vaikinų ir merginų ţmogţudystės, įvykdytos įvairiu
metu ir įvairiose vietose, – vieno plano dalis. Tuo Kamenskaja neabejoja. Ji išsiaiškino, kas sieja šiuos taip vienas į kitą nepanašius
jaunuolius. Dabar laikas rasti tą, kurio galvoje subrendo šis siaubingas planas. Bet vis dėlto kokios prieţastys verčia paţeisti įstaty70

mą? Juk iš tikrųjų jų ne tiek ir daug : kerštas, pavydas, gal godumas… Arba vienatvė – sunkus išbandymas, kai atrodo, jog vienintelis išsigelbėjimas – pasmerkti ir kitą ţmogų toms kančioms, kurias tau skyrė lemtis…
190. Panov, Vadim. Vedliai kryţkelėje : mokslinės
fantastikos romanas / skaito Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2009. –
2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – (Pasaulinės fantastikos
aukso fondas). – Įgars. iš : K. : Eridanas, 2007.
Kitados Maskva buvo Rusijos sostinė. Po to ji tapo anklavu,
kurio vadovai stengiasi „išgelbėti“ ties praraja stovintį pasaulį. Pasaulį, kuriame karaliauja kodas, nanotechnologijos ir genų inţinerija. Pasaulį, kuriame dėl valdţios anklavai, valstybės (ypač Kinija)
naudoja tokias superslaptas technologijas, kad kai kurios iš jų yra
labiau panašios į magiją nei į mokslą…
191. Parfenova, Akulina. Plaušinės bliuzas : romanas /
skaito Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 40 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2007.
Rusų autorės Akulinos Parfionovos romanas „Plaušinės
bliuzas“ – sąmojo ir naudingų patarimų nestokojanti knyga, kurios
herojė – optimizmu trykštanti mergina, pasirinkusi ne itin palankiai
aplinkinių vertinamą valytojos darbą. Visoms neţinančioms, kaip iš
valytojos tapti valdytoja…

Suomių literatūra

192. Westö, Kjell. Langis : romanas / skaito Antanas
Bernotas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30
egz. – Įgars. iš : V. : Apostrofa, 2007.
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Kjell Westö (g.1961) – šiandien ţymiausias švediškai kuriantis Suomijos rašytojas, 2006-aisiais apdovanotas „Finlandia” literatūros premija. Veiksmas vyksta šių dienų Helsinkyje. Romano herojus Langis – populiarios TV pokalbių laidos vedėjas, studijoje kalbinęs visas šalies garsenybes. Atsitiktinai picerijoje jis sutinka moterį – ţavią vienišą motiną, kurią aistringai ir beprotiškai įsimyli. Tačiau jų aistringos meilės padangę vis daţniau temdo jos vaiko tėvas ir buvęs vyras, turėjęs reikalų su kriminaliniu pasauliu. Įtampa
auga, sprogimas darosi neišvengiamas. Knyga skaitytoją suţavi
„blizgančio” garsenybių ir pramogų pasaulio satyra, beprotiškos
aistros ir nusikaltimo istorija.

Švedų literatūra

193. Mazetti, Katarina. Šeimos kapas : romanas / skaito
Elvyra Latėnienė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt . –
Tir. 40 egz. – (Madame). – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2007.
„Šeimos kapas“ – populiaraus romano „Vaikinas nuo gretimo
kapo“ tęsinys. Šioje knygoje matome, kaip Beniui ir Dezirėjai sekasi šeimyninis gyvenimas…

Šveicarų literatūra

194. Bin Ladin, Carmen. Kita karalystės pusė : mano
gyvenimas Saudo Arabijoje / skaito Eglė Čekuolytė. – V. : LAB,
2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. :
Alma littera, 2008.
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Carmen Bin Ladin pasakojimas perkelia mus į vieną iš galingiausių, slapčiausių ir represyviausių karalysčių pasaulyje. 1974 m.
ši įspūdinga moteris, kurios motina - persė, o tėvas - šveicaras, ištekėjo uţ Jeslamo Bin Ladino (Osamos Bin Ladeno brolio) ir atsidūrė didţiulio ir sudėtingo klano viduje, visuomenėje, kurios ji iki tol
nepaţinojo ir nesuprato. Knygoje pasakojamas šios moters gyvenimas Saudo Arabijoje, prisimenami rugsėjo 11-osios įvykiai.

Vokiečių literatūra

195. Böll, Heinrich (Belis, Heinrichas). Biliardas pusę
dešimtos : romanas / skaito Dana Armonienė. – V. : LAB, 2009. –
1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Valst.
leidybos centras, 1993.
Romane sprendţiamos aštrios Vakarų Vokietijos gyvenimo
problemos. Epochos veidą, ţmonių troškimus ir pergyvenimus,
meilę ir neapykantą rašytojas vaizduoja savita, originalia forma,
daţnai naudodamas šventraščio simbolius.
196. Fröhlich, Susanne (Frélich, Zuzanė). Šeimyninis
krepšys : romanas / skaito Elvyra Latėnienė. – V. : LAB, 2009. – 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera,
2008.
Šmaikštus ir autoironijos nestokojantis Susanne„os Fröhlich
romanas pasakoja apie moters pastangas ramią ir nuobodţią kasdienybę paversti intriguojančiu ir kupinu nuotykių gyvenimu.
197. Kaminer, Wladimir. Karinė muzika : romanas / skaito
Romualdas Ramanauskas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Vaga, 2007.
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1967-ieji buvo lemtingi Sovietų Sąjungai : nuo Spalio revoliucijos praėjo penkiasdešimt metų ir visa šalis ruošiasi didelėms iškilmėms. Kaip tik tada į pasaulį ateina berniukas, norintis viską išbandyti, išjudinti šlovingos imperijos pamatus. Jau nuo maţens jaunasis Vladimiras priešinasi esamai santvarkai, jis yra pasiruošęs priimti iššūkius, bet nelinkęs prisitaikyti. Dar mokykloje, būdamas „oficialus politinis informatorius“, išgalvoja siaubą keliančių naujienų,
vėliau atlikdamas praktiką teatre suţlugdo kelis spektaklius. Bet visa tai niekai, palyginti su jo ardomąja veikla armijoje, į kurią vieną
dieną patenka anarchistinių idėjų kupinas jaunuolis. Netikėtai jis
paskiriamas laikinai eiti garbingas „pramogų organizatoriaus“ pareigas, o kad vėliau viskas apsiverčia aukštyn kojomis, nebereikia
stebėtis. Stebina tik tai, kad Sovietų Sąjunga neţlugo gerokai
anksčiau…
198. Meyer, Kai (Meyeris, Kai). Vatikano sąmokslas :
romanas / skaito Remigijus Bučius. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2007.
Vieno garsiausių šiuolaikinių vokiečių rašytojo Kai Meyerio
romanas pasakoja apie 18 a. dailininko Piranezio aptiktus
pėdsakus Romoje ir meno kūrinių detektyvo Jupiterio bei
restauratorės Koralinos ieškojimus.

VAIKŲ LITERATŪRA

199. Aţušilis, Vytautas. Gėlytė burtininkė : lietuviškos
pasakos / skaito Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 46 egz. – Įgars. iš : V. : Apskaita, 2008.
Turinys: Gėlytė; Grūdelis; Murkis; Vagiliai; Stebuklingas
išgijimas; Iškyla; Ančiukas; Lapė; Vakaronė; Pagrobimas;
Išlaisvinimas; Baltasis dvaras; Mirta; Sugrįţimas.
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200. Cassidy, Anne (1952-). Sunki meilė : apysaka / skaito
Daiva Inčė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36
egz. – Įgars. iš : V. : Gimtasis ţodis, 2007.
Šešiolikmetė Dţina įsimylėjo. Merginai patinka Tonio dėmesingumas, jo dovanos. Jis dėvi brangius drabuţius, turi automobilį.
Tačiau pinigai iš dangaus nebyra. Iš pradţių Dţina stengiasi nekreipti dėmesio į vaikino ne visai švarius verslo reikaliukus. Kartą
Tonis įsivelia į rimtą bėdą… Ligoninėje atsiduria ţiauriai sumuštas
paauglys. Dţina nebegali savęs apgaudinėti ir kreipiasi į policiją.
201. Hussey, Charmian. Paslapčių slėnis : romanas / skaito
Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 40 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2007.
Tėvai Stiveną paliko dar kūdikį. Jis uţaugo vaikų namuose.
Labiau uţ viską pasaulyje berniukas troško surasti savo šeimą.
Vieną dieną vaikas gauna keistą laišką ir leidţiasi į kelionę. Iš skurdaus kambarėlio Londone, kur uţ lango nuobodţiai lyja, Stivenas
atsiduria Kornvalyje. Jo gyvenimas visiškai pasikeičia, nes turi rūpintis neapsakomai graţiu jam dėdės paliktu Lensberių dvaru ir jo
ţemėmis, įminti paslapčių kupino slėnio mįsles, susipaţinti su ne
šio krašto gyventojais… Šį rašytojos kūrinį galima pavadinti šedevru, kuris nusipelno to, kad jį skaitytų ir jaunas, ir senas.
202. Milukaitė, Dalia. H. K. Anderseno pasakų herojai :
eilėraščiai vaikams / skaito Dalia Milukaitė-Buragienė. – V. : LAB,
2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : K. :
Aušra, 2009.
203. Morkūnas, Gendrutis. Grįţimo istorija : [apysaka] /
skaito Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 100 egz. – Įgars. iš : V. : Nieko rimto, 2007.
Antroji G. Morkūno knyga vaikams apie mergaitę, kuri vieną
vakarą stebuklingai dingo iš savo kambario. Atrasta miške jau
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mokyklinio amţiaus, ji turi išmokti draugauti su bendraamţiais,
suţino, ką reiškia patyčios, ir sprendţia daugelį kitų šiandieniniam
vaikui svarbių problemų.
204. Mueller, Roland. Marko Polo kelionės nuotykiai :
istorinis romanas / skaito Romualdas Ramanauskas. – V. : LAB,
2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. – Įgars. iš : V. :
Gimtasis ţodis, 2008.
Tai turbūt garsiausia Pasaulio istorijoje atradimų kelionė,
kurioje 17-metis Markas Polas lydi savo tėvą Nikolą ir dėdę Mafėjų.
Venecijiečių pirkliai nori uţmegzti naujų prekybinių ryšių, jų tikslas
– legendomis apipinta mongolų valdovo chano Kublajaus imperija
tolimojoje Kinijoje. Po ketverius metus trukusios, nuotykių ir vargo
kupinos, ekspedicijos galop jie pasiekia tikslą. Vis dėlto kaip juos
priims Didysis ir galingasis chanas Kublajus?Tai ţavinga ir įdomi,
paties Marko Polo pasakojama, kelionės istorija.
205. Rowling, Joanne Kathleen (Rouling, Dţoana K.).
Haris Poteris ir mirties relikvijos : [apysaka] / skaito Nijolė
Lipeikaitė. – V. : LAB, 2009. – 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 46
egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
Pergalingai uţbaigdama sagą apie Harį Poterį, septintojoje,
paskutinėje knygoje J.K. Rowling atsakė į visus klausimus, kurie iki
tol nedavė skaitytojui ramybės, ir atskleidė visas magiškas
paslaptis. Pašėlęs knygos tempas ir neslūgstanti įtampa neša
pasakojimą į lemiamą Hario dvikovą su Voldemortu…
206. Sadauskaitė, Zenė. Lietučio gatvė : eilėraščių rinktinė
vaikams / skaito Zenė Sadauskaitė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz.
207. Vaitkevičiūtė, Daiva. Marius Pietaris ir Burtų knyga :
apysaka / skaito Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2009. – 1 garso
diskais MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Rosma, 2004.
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Dvylikamečio Mariaus Pietario atostogos prasideda
nuošaliame Perkūnlaukio vienkiemyje. Kas gali būti nykiau, nei
pradėti atostogas drauge su tėvais, vienkiemyje, kuriame nėra
elektros? Tačiau jau pirmosiomis dienomis Mariui tenka susidurti
su paslaptingais dalykais ir patikėti, kad burtai egzistuoja. Juolab,
kad jo rankose atsiduria Burtų knyga, kuri paverčia atostogas vienu
ilgu, nesibaigiančiu nuotykiu.
208. Ţilinskaitė, Vytautė. Kintas : apysaka / skaito Violeta
Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2009. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir.
100 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2006.
Atveţtas paatostogauti į paprastą kaimo trobą, Kintas viskuo
čia bodisi ir netveria be įprastų pramogų ir savo padykusių bičulių.
Trokšdamas kuo greičiau ištrūkti, jis surezga avantiūrą, į kurią vis
labiau įsipainioja pats ir įpainioja kitus.
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