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BENDRIEJI MOKSLO IR
KULTŪROS DALYKAI
1. Gidas po Lietuvos aklųjų biblioteką
: informacinis leidinys vaikams ir jaunimui
/ sudarė ir skaito Laura Juchnevič. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : LAB, 2010.
2. Popietė su poete Ramute Skučaite
: (2010 05 20; Vilnius) / red. Vincas Tolušis. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
AUDIO fmt. – Tir. 12 egz.
FILOSOFIJA. PSICHOLOGIJA
3. Hornberger, Francine. Ţymiausi
pasaulio aiškiaregiai : nuo Nostradamo iki
John Edward, pranašavimai ir pranašystės, atspėjimai ir nesėkmės / skaito Giedrė Maksimaitytė. – V. : LAB, 2010. - 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. Įgars. iš : K. : Dajalita, 2007.
4. Kurpatov, Andrej. Laimė tavo rankose : kaip valdyti save ir savo gyvenimą /
skaito Antanas Bernotas. – V. : LAB,
5

2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. - Įgars. iš : V. : Alma littera, 2009.
Ši knyga iš tiesų labai svarbi. Ji apie
tai, kaip veikia mūsų smegenys. Mums
derėtų gerai išsiaiškinti jų veikimo principus, kurie faktiškai valdo mūsų elgesį. Išsiaiškinti ir suvokti, kad išmoktume kontroliuoti savo elgesį, turėti jam nors kokios
galios! Priešingu atveju mes nieko verti.
Patys sau būsime nemieli, nelaimingi… O
ar verta? Gal vis dėlto išsiaiškinkime ir
suvokime?
5. Lapinas, Olegas, Lapinienė, Dalia.
Ten ir atgal : vienas megabaitas apie vaiką / skaito Ramunė Skardţiūnaitė. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 26 egz. - Įgars. iš : V.: Alma littera,
2009.
Knyga atskleidţia, kaip vaikui padėti
tapti suaugusiu, koks tėvų vaidmuo vaiko
brandos istorijoje, kaip suaugusiajam išvaduoti vidinį vaiką, uţmirštą, uţguitą, išgąsdintą, nukamuotą vaikystės traumų ir
nevisavertiškumo komplekso. Apie tai ir
6

apie kitus vaiko raidos ir brandos, jo santykių su tėvais aspektus knygoje „Ten ir
atgal‖.
6. Moestl, Bernhard. Šaolinas : laimėk
nekovodamas : mąstymo kelias į ramybę,
skaidrumą ir vidinę stiprybę / skaito Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2010. - 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš : V. : Algarvė, 2008.
7. Murphy, Joseph (Merfis, Dţozefas).
Jūsų pasąmonės galia : [atraskite savo
pasąmonės galias ir gyvenkite sveiki, turtingi ir laimingi] / skaito Antanas Bernotas.
– V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Alma littera, 2002.
Šioje knygoje J. Murphy, garsių bestselerių autorius, išaiškina, kokią įtaką
kiekvienam ţmogaus poelgiui turi pasąmonė. Čia pateikiama daug paprastų,
praktiškų, jau išbandytų pratimų, kurie padės pakeisti kasdienybę.
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8. O'Brajenas, Dominikas. Lavinkime
atmintį : atraskime dar nepaţintas atminties galias ir naudokimės jomis / skaito
Laurynas Janulis. – V. : LAB, 2010. - 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. Įgars. iš : V. : Kronta, 2009.
Jūsų atmintis gali būti ištobulinta taip
efektyviai, kad tai jus nustebins. Knygoje
prieinamai pateikiama tobulo informacijos
kaupimo, išlaikymo atmintyje ir atsiminimo
metodika. Aštuonių pasaulio atminties
čempionatų nugalėtojo knyga.
9. Sharma, Robin Shilp (Šarma, Robinas). Nebijok gyventi! : trisdešimties
dienų kelionė į tikrąjį gyvenimą : kaip visiškai įvaldyti protą ir kūną ir išsiugdyti
nuostabų charakterį / skaito Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : K. :
Luceo, 2010.
Knygoje pateikta išsami ir paprasta
saviugdos programa, kuri padės jums pakeisti daugelį savo gyvenimo sričių. Jei
laikysitės programos punktų, tapsite svei8

kesni, ramesni, labiau patenkinti, nebijosite uţsibrėţti didelių tikslų. Programos paskirtis − padėti jums realizuoti savo galimybes.
10. Stoppard, Miriam. Ko klausia vaikai ir ką jiems atsakyti : [4 lygių atsakymai
kiekvienam amţiaus tarpsniui nuo ikimokyklinio iki 11 metų] / skaito Eglė Čekuolytė ir Elvyra Latėnienė. – V. : LAB, 2010. 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš : V. : Alma littera, 1998.
11. Ferrazzi, Keith. Niekuomet nepietauk vienas ir kitos sėkmę nešančios bendravimo paslaptys / skaito Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 26 egz. - Įgars. iš : V. :
Verslo ţinios, 2008.
Bendravimo virtuozas Keith Ferrazzis
teigia, kad sėkmės paslaptis – gebėjimas
palaikyti ryšį su kitais. Sėkmės lydimus
ţmones nuo kitų skiria mokėjimas išnaudoti paţinčių galimybes, kad iš to turėtų
naudos kiekvienas.
9

RELIGIJA
12. Sasnauskas, Julius, Kazlauskaitė,
Giedrė. Postilės / skaito Virgilijus Kubilius
ir Eglė Čekuolytė. – V. : LAB, 2010. - 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2009.
Ţinomo kunigo pranciškono ir jaunosios kartos rašytojos postilės − tai sekmadieniais skaitomų Evangelijos ištraukų
komentarai, knygoje sudėti liturginių metų
seka. Juose daug kartų girdėti Šventojo
Rašto epizodai pasukami netikėtais rakursais, skaitytojui suteikiamas iki šiol neįţvelgtos prasmės atradimo dţiaugsmas.
13. Ţemaitytė, Birutė. Pėsčiomis į
Šventąją Ţemę : piligriminės kelionės dienoraščiai. – V. : LAB, 2010. - 4 kn.
Kn. 1 : Lietuva, Gudija, Ukraina / skaito Eglė Čekuolytė. - 2010. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš :
Kaišiadorys : A. Jakšto sp-vė, 2007.
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TIFLOLOGINĖ LITERATŪRA
14. Aklieji masaţuotojai Lietuvoje :
leidinys, skirtas ţmonių su regėjimo negale sistemingo masaţo mokymo Lietuvoje
20-mečiui / sudaryt. Juozas Valentukevičius; skaito Rūta Rainienė. – V. : LAB,
2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 50
egz. - Įgars. iš mašinraščio, 2010.
15. Stasio Babono knygos „Pakalnučių ţydėjimas‖ sutiktuvės : (2010 11 25;
Kaunas, Maironio lietuvių literatūros
muziejus) / renginio vedėjas Petras Venclovas ; red. Vincas Tolušis. – V. : LAB,
2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz.
16. Prano Daunio 110-osios gimimo
metinės : (2010 09 17; Kaunas) / red. Vincas Tolušis. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas AUDIO fmt. – Tir. 14 egz.
17. Germanavičiūtė, Regina. Po lyros
ţenklu : radijo laida, transliuota per Lietuvos radijo programą „Klasika‖ (2010 08
29) / red. Vincas Tolušis. – V. : LAB,
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2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14
egz.
18. Groja ir dainuoja Apolinaras Navickas : iš autoriaus audio kasečių, įgarsintų 1984 - 1988 m. / red. Vincas Tolušis
; Valentino Vytauto Toločkos apybraiţą
skaito Vytautas Širka. – V. : LAB, 2010. 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 16 egz.
Ikikarinės estrados melodijos, romansai, Lietuvos partizanų dainos ir kt.
19. Kibirkštis įţiebė ugnį : skirta Prano
Daunio 110-osioms gimimo metinėms /
sudaryt. ir teksto aut. Juozas Valentukevičius ; skaito Janina Vileikienė. – V. : LAB,
2010. - 1 garso diskas AUDIO fmt. – Tir.
150 egz. - Panaudoti 1931-2010 m. įrašai.
2010 m. LASS muzikos kūrėjų ir atlikėjų konkurso leidinys. Skiriama Pr. Daunio ir jo pasekėjų kūrybai.
20. Lapinskas, Anatolijus. Muzikinis
pastišas : radijo laida apie chorą „Vilnius‖,
transliuota 2009 m. gruodţio 9 d. per Lie12

tuvos radijo „Klasikos‖ programą. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 14 egz. - 2009 m. įrašą iš Lietuvos radijo transliacijos perrašė Vincas Tolušis.
21. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos 2009 m. veiklos
ataskaita LASS XXI suvaţiavimui : (Projektas) / skaito Jūratė Doveikienė. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 22 egz.
22. Padribonienė, Gemutė. Arčiau
manęs : 2009 m. Lietuvos radijo „Klasikos‖ programos laidos / garso įrašo red.
Vincas Tolušis. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 14 egz.
23. Regos techninės pagalbos priemonės besimokantiems asmenims : galimybės ir perspektyvos : seminaras (2010
03 09; Vilnius, LAB) / red. Vincas Tolušis.
– V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3
fmt. - Tir. 14 egz.
24. Ryto garsai : radijo laidos, transliuotos per Lietuvos radiją (2010 10 15;
13

2010 10 18) / įrašė Vincas Tolušis. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 2 egz.
25. Roblin, Jean. Skaitantieji pirštai :
Luji Brailio gyvenimas (1809-1852) / skaito Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 2010. - 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 50 egz. Įgars. iš to paties pavad. knygos, išleistos
: V. : LAB, 2010.
Knygoje pasakojama apie Luji Brailio
vaikystę, apakimą, mokymąsi gimtajame
Kuvrė, vėliau Paryţiuje aklųjų institute,
pedagogo darbą, aklųjų rašto sukūrimą,
įvairius trukdymus naująjį raštą vartoti.
Kalbama apie Luji Brailio mirtį ir rašto įsigalėjimą viso pasaulio aklųjų mokyklose.
26. Valentino Vytauto Toločkos 80metis : (2010 06 21; Vilnius, LAB ) / uţrašė Juozas Valentukevičius ; red. Vincas
Tolušis. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. - Tir. 16 egz.
27. Uţdarosios akcinės bendrovės
„Liregus‖ 70-metis : (2010 11 03; Vilnius,
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įmonės salė) / red. Vincas Tolušis. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 14 egz.
28. Ţodţių menas ir muzika : neregių
literatų ir muzikų stovykla - seminaras
(2010 08 25-26; Zelva) / uţrašė Juozas
Valentukevičius; red. Vincas Tolušis. - V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 14 egz.
VISUOMENĖS MOKSLAI
29. Gailius, Bernardas. Nusikaltimai
„prie Smetonos‖ : rezonansinių tarpukario
Lietuvos baudţiamųjų bylų studija / skaito
Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2010. - 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. Įgars. iš : V. : Aidai, 2008.
Ši knyga − atsakingas, autentiškais
šaltiniais paremtas rezonansinių tarpukario bylų tyrimas. Teisės, kultūros istorikai,
antropologai atsivers ją kaip mokslo veikalą. Ţmonės, norintys pajusti anų laikų
alsavimą, skaitys knygą kaip romaną.
Dėmesys detalių tikrumui, Kauno ir pro15

vincijos kasdienai, gyvas ţodis, asmenų
charakteristikos dţiugins ir grieţtus mokslininkus, ir norinčius tiesiog patirti skaitymo malonumą.
30. Kapuściński, Ryszard (Kapuscinskis, Ryšardas). Kristus su automatu
ant peties / skaito Algimantas Butvilas. –
V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 26 egz. – Įgars. iš : K. : Kitos knygos, 2009.
„Kristus su automatu ant peties‖ − dokumentinės
literatūros
klasiko
R.
Kapuścińskio reportaţų apie Artimųjų Rytų, Afrikos ir Lotynų Amerikos partizanų
judėjimus ciklas. Autorius stebi, kaip istorijos kataklizmai keičia eilinio ţmogaus gyvenimą, kaip išsitrina ribos tarp uţpuolikų
ir aukų, teroristų ir terorizuojamųjų, ir įtaigiai atskleidţia, jog tai, kas sparčiai kintančiuose kruvinos istorijos įvykiuose atrodo banalu, turi gilesnes prieţastis.
31. Klimka, Libertas. Lietuviškųjų
švenčių rate / skaito Antanas Bernotas. –
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V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt.
- Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Ţara, 2009.
Leidinyje aprašytos lietuvių kalendorinės ir šeimos šventės, aptariant tradicinių
papročių kilmę ir prasmę, atskleidţiant jų
sąsajas su senąja baltų mitologija. Šventės pateikiamos einant metų ratu, nes pagrindinė mūsų liaudies kultūros ypatybė −
jos glaudus ryšys su tėviškės gamtos
reiškiniais. Ţinoti tautos tradicijas būtina:
jomis ugdomas tautiškumas ir pilietiškumas.
32. Paniuškinas, Valerijus. „Gazpromas‖ - rusų ginklas / Valerij Paniuškin,
Michail Zygar dalyvaujant Irinai Reznik ;
skaito Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB,
2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. - (Iš arčiau). – Tir. 26 egz. - Įgars. iš : K.: Kitos
knygos, 2008.
Pagrindinis „Gazpromo‖ akcininkas −
Rusijos valstybė. Monopolijos vadovus
tiesiogiai skiria Rusijos prezidentas. „Gazpromas‖ tapo Rusijos valdţios vidaus ir
17

uţsienio politiką vykdančia institucija, politinių manipuliacijų ir spaudimo įrankiu.
33. Pokalbiai su Algimantu Čekuoliu /
parengė Loreta Paškevičienė ; skaito
Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2010. - 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. Įgars. iš : V. : Alma littera, 2009.
Knygoje sudėti įdomiausi rašytojo ir
publicisto Algimanto Čekuolio straipsniai,
parašyti ruošiantis televizijos laidoms.
Straipsniuose kalbama apie pasaulį ir jo
reiškinius, apie ţmogaus ir ţmonijos paslaptis, nuodėmes ir galimybes. Į knygą
sudėti faktai ir autoriaus patirtis stebina,
provokuoja, verčia susimąstyti.
34. Rallo Ditche, Élisabeth (RavuRalo, Elizabeta). Moteris Casanovos laikais / skaito Violeta Mickevičiūtė. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 26 egz. - Įgars. iš : V. : Vaga, 2007.
Knyga apie graţiąsias venecijietes,
kuriomis ţavėjosi ne tik Casanova ir jų tėvynainiai, bet ir iš kitų kraštų atvykę ke18

liautojai. Graţiosios venecijietės rūpinasi
net tik savo kūnu ir meilės reikalais - jos
taip pat yra intelektualės ir menininkės,
susidomėjusios Mokslu ir Idėjomis; tačiau
jų elgesio laisvė ir polinkis rašyti kelia nerimą vyrams, ir jie išlėieja savo neapykantą moterims kandţiuose pamfletuose. Elisabeth Ravoux-Rallo į savo pasakojimą
įpina pačių moterų parašytų maţai ţinomų
tekstų.
35. Uţkalnis, Andrius. Anglija : apie
tuos ţmones ir jų šalį / skaito Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. :
Baltos lankos, 2009.
Andrius Uţkalnis − įţvalgus publicistas ir keliautojas − prieš 15 metų įsikūręs
Anglijoje, jau ilgą laiką pasakoja ir rašo
apie Jungtinę Karalystę. Šioje knygoje autorius ieško atsakymo, kodėl ir iš kur kyla
mitai ir kokias reikšmes jie įgyja šiandien.
Šmaikščiai įprasmina ir paaiškina daugelį
anglų keistenybių − jų prisirišimą prie tradicijų, poţiūrį į pasaulį, į uţsieniečius, į
kalbą ir į pačius save. Kodėl anglai taip
19

myli savo šalį ir kuo Anglijoje iš tikrųjų verta pasimėgauti?
ZOOLOGIJA
36. Bourke, Anthony (Burkas, Antonis). Liūtas, vardu Kristianas : nuostabi istorija apie tris draugus / skaito Virgilijus
Kubilius. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. - Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. :
Alma littera, 2010.
Knyga „Liūtas, vardu Kristianas" parašyta dviejų jaunų australų, kurie 1969
m. atvyko į Londoną ir Harrods parduotuvėje nusipirko išdykėlį liūtuką. Kings Roude, Čelsyje, Kristianas tapo vietos įţymybe, bet augo taip sparčiai, kad bute, vėliau
pusrūsyje, į kurį buvo perkeltas, ir net
baţnyčios sode, kuriame lakstydavo, jam
darėsi per ankšta. Ar Antoniui ir Dţonui
pavyks apsaugoti liūtuką nuo nelaisvės
zoologijos sode?
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MEDICINA
37. Curtiss, Arline B. Brain - switch.
Kelias iš depresijos : sustabdykime uţburtą nevilties ratą / skaito Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Vaga,
2009.
Jeigu jūs ar jums brangus ţmogus
kenčia nuo depresijos, minčių kaitymas
galbūt bus tas dalykas, kuris padės visam
laikui jos atsikratyti. Tai paprasta mąstymo pratimų sistema, sukurta remiantis
neurologiniais tyrimais ir smegenų kartografija. Kai depresinės mintys iš emocinės
smegenų dalies laikinai persikelia į mąstančiąją smegenų dalį atsiranda galimybė
greitai atsikratyti šios ligos.
38. Malachovas, Genadijus. Paprasti
gydymosi būdai / skaito Valerija Vida Vidaitė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. - (Malachov+). – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš : V. : Salybus, 2009.
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39. Taunytė, Filomena. Gyvenimas be
stogo : publicistika ir medicina / skaito Valerija Vida Vidaitė. – V. : LAB, 2010 - 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2009.
Gydytoja ir publicistė Filomena Taunytė šeštojoje savo knygoje svarsto, kaip
rūpintis sielos ir kūno sveikata, kai sunkiais visuomenės gyvenimo laikotarpiais
ţmogų gąsdina grėsmė likti be stogo įvairiomis prasmėmis − be namų, be sveikos
nuovokos, be įtakingų uţtarėjų. Autorė ragina skaitytojus visada pasikliauti savo
galva ir patikrinta senąja išmintimi, teikia
vertingų sveikatos patarimų.
40. Treben, Maria. Vaistingieji augalai
iš Dievo sodo : puikūs sveikatos ir geros
savijautos patarimai iš mano ţolelių biblijos / skaito Rūta Rainienė. – V. : LAB,
2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30
egz. - Įgars. iš : V.: Algarvė, 2007.
Autorės rekomenduojami vaistingieji
augalai ir receptai jau padėjo daugybei
tiek lengvai negaluojančių, tiek sunkiai
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susirgusių ir patekusių į beviltišką padėtį
ţmonių. Todėl ji linki, kad ši knyga suteiktų paguodą ir pagalbą visiems, kuriems
jos reikia.
41. Vingras, Algimantas. Jūsų vaikas :
atsakymai į aktualiausius tėvų klausimus /
skaito Juozas Šalkauskas. – V. : LAB,
2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30
egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
Medicinos mokslų daktaras Algimantas Vingras kvalifikuotai atsako į daţniausius tėvų klausimus apie vaikų prieţiūrą,
maitinimą ir sveikatą. Aiškūs ir suprantami
prityrusio pediatro patarimai padės mamoms ir tėčiams auginti sveiką ir linksmą
vaiką.
GYVŪNŲ PRIEŽIŪRA
42. Villahizán Pérez, Javier. Kaip suprasti, auklėti ir priţiūrėti katę : [rūpinimasis, bendravimas, veislės] / skaito Elvyra
Latėnienė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. - Įgars. iš :
V. : Naujoji Rosma, [2006].
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Šis naminis gyvūnas turi ypatingų būdo bruoţų ir didţiulį poreikį bendrauti su
ţmogumi. Knygoje aiškinama savotiška
šių gyvūnų psichologija ir elgsenos būdai,
pateikiama konkrečių patarimų apie kačių
prieţiūrą namuose.
43. Villahizán Pérez, Javier. Kaip suprasti, auklėti ir priţiūrėti šunį : [rūpinimasis, bendravimas, veislės] / skaito Elvyra
Latėnienė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. - Įgars. iš :
V. : Naujoji Rosma, [2006].
Knyga skirta tiems, kas nori geriau
paţinti šį naminį gyvūną. Joje aptariama
šuns anatomija, fiziologija, gyvenimo ciklas, prieţiūra bei mokymas. Nuo seniausių
laikų ţmogus puikiai sugyveno su šunimi,
kuris tapo jo geriausiu draugu ir visada
buvo vertinamas dėl nepalauţiamos ištikimybės ir ypač jautrios klausos bei uoslės.
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MENAS
44. Ambrazaitytė, Nijolė. Skambantys
operos klavyrai : atsiminimai / skaito Dalia
Elena Stonytė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš :
V. : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2009.
Tai antroji garsios operos solistės,
Nepriklausomybės akto signatarės, atsiminimų knyga. Šie memuarai atskleidţia
vokalo studijų metus Valstybinėje konservatorijoje ir darbą Akademinio operos ir
baleto teatro scenoje. Prisimenami publikos pamėgti scenos kūriniai, vaidmenų
kūrimas, spektaklių ir koncertų įspūdţiai,
kelionės po uţsienį bei gastrolės po Sovietų Sąjungą, ţeminusios talentų ignoravimu, Goskoncerto valdininkų savanaudiškumu.
45. Girdzijauskaitė, Audronė. Laiškai
ţiūrovams / skaito Eglė Čekuolytė. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 26 egz. - Įgars. iš : V. : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2009.
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Ţinomos teatrologės knyga sudaryta
iš dviejų dalių. Pirma dalis − gyvi įspūdţiai
po spektaklių, gero teatro ilgesys, mintys
apie lietuvių teatralų pasiekimus. Antrą
dalį sudaro daugelio metų įspūdţiai iš Torunės tarptautinio teatrų festivalio „Kontaktas‖, iš Vroclavo ir Varšuvos tarptautinių festivalių. Skaitytojai supaţindinami su
turtingu Lenkijos teatriniu gyvenimu, uţsienio teatro tendencijomis.
46. Tapinas, Laimonas. Laiškanešys,
pasiklydęs dykumoje : Vytauto Ţalakevičiaus gyvenimo ir kūrybos pėdsakais /
skaito Algimantas Butvilas. – V. : LAB,
2010. - 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 36
egz. - Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
Naujoji L. Tapino knyga „Laiškanešys,
pasiklydęs dykumoje― apie iškilią kultūros
asmenybę – lietuvių kino kūrėją, reţisierių
ir scenaristą Vytautą Ţalakevičių. Knygoje
atskleidţiamas nelengvas, prieštaringas
reţisieriaus charakteris ir likimas, nagrinėjamos daţnai dramatiškos jo kūrybos peripetijos to laiko fone, be galo įdomiai pasakojama apie visą filmų „virtuvę―.
26

GEOGRAFIJA
47. Kapuściński Ryszard (Kapuscinskis, Ryšardas). Kelionės su Herodotu /
skaito Algimantas Butvilas. – V. : LAB,
2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. - Įgars. iš : V. : Mintis, 2008.
Pirmoji ţymaus lenkų rašytojo, ţurnalisto, pripaţinto reportaţo meistro knyga
lietuvių kalba. Paralelių įţvalga ţaiţaruojanti kelionių prisiminimų knyga, kurioje
pastabas apie XX amţiaus pasaulį papildo nepraradusios aktualumo Antikos „reporterio‖ Herodoto eilutės.
48. Knystautas, Algirdas. Kelionių virusas / skaito Virgilijus Kubilius. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Baltos lankos,
2008.
Ar uţsisakyti kelionę kuo anksčiau, ar
laukti? Kaip vertinti „paskutinės minutės‖
pasiūlymus, rinktis viešbutį? Kaip smagiau
keliauti − lėktuvu, laivu ar traukiniu? Su
autoriumi nukeliausime į Argentiną, Bor27

neo salą, Folklandą, Braziliją, Pietų Dţordţiją, Nepalą, Filipinus, Indoneziją, Balį,
Sankt Peterburgą, Kazachstaną, Pietų Afriką, Naująją Zelandiją, Perų, Čilę, Patagoniją ir Tailandą.
49. Shah, Tahir. Kalifo rūmai : metai
Kasablankoje / skaito Virgilijus Kubilius. –
V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Tyto alba,
2009.
Londone kilmingoje afganų šeimoje
gimęs rašytojas, keliautojas ir dokumentinių filmų kūrėjas, 2003 metais su ţmona ir
vaikais palikęs Angliją, įsikuria Kasablankoje, ţaviuose, bet apgriuvusiuose Kalifo
rūmuose. Maroke viskas kitaip: kitos tradicijos, kiti papročiai, kitoks laiko suvokimas ir ţmonių elgesys. Autorius atkakliai
stengiasi prisijaukinti Maroką, Kasablanką
ir Kalifo rūmus, o skaitytojui telieka pripaţinti, kad nieko juokingesnio ir labiau jaudinamo uţ tas pastangas jam nėra tekę
girdėti.
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50. Starkus, Martynas. Šilko kelias,
arba 10 000 kilometrų su „Pagieţa‖ : [kelionių apybraiţos] / skaito Remigijus Bučius. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 26 egz. - Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2009.
Pirmojoje ţurnalisto Martyno Starkaus
knygoje dienoraščio forma pasakojama
apie autoriaus ir kelių jo kolegų nuotykius
keliaujant istoriniu Šilko keliu. Pasakojimui
būdingas neišsenkantis humoras, pagarbus, tolerantiškas poţiūris net į egzotiškiausias kitų kultūrų keistenybes, šilta ir
optimistiška intonacija.
ISTORIJA
51. Hernández, Jesús (Hernandesas,
Jesus). Neįtikėtinos Antrojo pasaulinio karo istorijos : stulbinantys karinio konflikto,
sukrėtusio ţmoniją, įvykiai / skaito Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. - Įgars. iš :
K. : Obuolys, 2009.
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Jūsų rankose − išsami, itin įdomi ir
nepaprastai intriguojanti knyga, kuri atskleidţia skaitytojui pribloškiančias šio
kruvino konflikto istorijas ir neįprastus faktus, apie kuriuos dar niekas nerašė.
52. Lietuvos tūkstantmetis = Millennium Lithuaniae : [knyga parengta pagal
Irenos Vaišvilaitės sukurtą Lietuvos tūkstantmečio programos kilnojamosios parodos „Lietuva : kultūra ir istorija‖ koncepciją
/ sudaryt. ir teksto aut. Mindaugas Šapoka] ; skaito Vytautas Širka. – V. : LAB,
2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. - Tir. 26
egz. - Įgars. iš : V. : Lietuvos dailės
muziejus, 2009.
Šiuo leidiniu − kaip ir Europos valstybėse, JAV ir kitose šalyse 2009 m. rodoma kilnojamąja paroda − siekiama priminti
svarbiausius Lietuvos istorijos faktus, bei
supaţindinti su Lietuvos tūkstantmečio
programos projektais. Jubiliejinis leidinys
pradedamas Respublikos prezidento Valdo Adamkaus, Lietuvos tūkstantmečio
valstybinės komisijos pirmininko, sveikinimu Tūkstantmetį švenčiančiai visuome30

nei. Viktorijos Daujotytės aktualiose įţvalgose apmąstomas Lietuvos tūkstantmetis.
53. Suvorovas, Viktoras (Суворов,
Виктор Андреевич). Paskutinė respublika
: [kodėl Sovietų Sąjunga pralaimėjo Antrąjį pasaulinį karą?]. – V. : LAB, 2006-2010.
- [3 kn.].
Kn.3 : Sutriuškinimas / skaito Vytautas Širka. - 2010. - 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Mintis,
2007.
Trečioji trilogijos „Paskutinė Respublika― knyga skirta neišsemiamiems klausimams: kodėl Stalinas pralaimėjo karą,
kodėl Antrasis pasaulinis karas Sovietų
Sąjungai baigėsi pergale, kuri pasirodė
esanti blogesnė nei bet koks pralaimėjimas ir kt.
54. Wairy, Constant (Veri, Konstantas). Napoleono Bonaparto triumfas ir tragedija : neţinomos imperatoriaus rūmų
dramos, papasakotos jo kamerdinerio
Konstano. – V. : LAB, 2009 - 2010.- 3 d.
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[D.] 2 : 1805-1810 / skaito Algimantas
Butvilas. - 2010. - 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Ţara,
2005.
Antrame trilogijos tome pasakojama
apie naują Napoleono Bonaparto gyvenimo etapą − audringą asmeninį gyvenimą
(meiluţės, pavydo scenos, skyrybos su
Ţozefina), plačią visuomeninę-politinę (kelionės po įvairius Prancūzijos departamentus, derybos, diplomatiniai ryšiai, susitarimai, sąjungos, sutartys) ir karinę
(mūšiai prie Eilau, Esligo) veiklą.
55. Wairy, Constant (Veri, Konstantas). Napoleono Bonaparto triumfas ir tragedija : neţinomos imperatoriaus rūmų
dramos, papasakotos jo kamerdinerio
Konstano. – V. : LAB, 2009 - 2010.- 3 d.
[D.] 3 : 1811-1815 / skaito Algimantas
Butvilas. - 2010. - 2 garso diskai MP3 fmt.
– Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Ţara, 2009.
Trečiame tome pasakojama apie patį
dramatiškiausią Prancūzijos imperatoriaus
Napoleono gyvenimo tarpsnį: Rusijos ir
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Prancūzijos karą 1812−1813 metais, pralaimėjimą mūšyje prie Leipcigo, priverstinį
sosto atsisakymą, ištrėmimą į Elbos salą.
Suţinosime apie audringą politinę ir karinę to meto imperatoriaus veiklą, gyvenimą
su Marija Liudvika, sūnaus gimimą ir kt.
Yra įdomių faktų apie įvykius Lietuvoje.
BIOGRAFIJOS
56. Atkočiūnas, Edmundas. Nesu kaltas, kad myliu : vedusio kunigo gyvenimo
istorija / skaito Rimantas Pranckūnas. – V.
: LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 30 egz. – Įgars. iš : K. : Laisvos valandos , 2009.
57. Barnes, John A. (Barnesas, Johnas A.). John F. Kennedy. Lyderio portretas : prezidento pamokos ir palikimas būsimoms kartoms / skaito Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 26 egz. - Įgars. iš : V. :
Verslo ţinios, 2009.
Knygoje apibūdinami pagrindiniai
principai, kuriais Kenedy vadovavosi gy33

venime ir karjeros srityje, bei pateikiamos
gausios įţvalgos, galinčios pasitarnauti
šiandienos lyderiams, siekiantiems palikti
pėdsaką pasaulio paţangos istorijoje. Politiniai Johno F. Kenedy pasiekimai yra dar
įspūdingesni turint omenyje jo neabejotinas asmeninio gyvenimo nesėkmes, rimtas sveikatos problemas bei kitus veiksnius, kurie būtų palaidoję silpnesnių asmenybių uţmojus.
58. Bliuzas Ričardui Gaveliui : atsiminimai, uţrašai paraštėse, laiškai, eseistika, kūrybos analizė / sudarė Nijolė Gavelienė, Antanas A. Jonynas, Almantas Samalavičius ; skaito Romualdas Ramanauskas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. :
Tyto alba, 2007.
Ši knyga sudaryta iš Ričardo Gavelio
kolegų, artimųjų, draugų atsiminimų apie
rašytoją, nespausdintų tekstų iš jo archyvo (esė, laiškų), spaudoje skelbtų analitinių Ričardo Gavelio straipsnių kultūros
temomis ir jo kūrybos analizei skirtų tekstų, iki šiol neskelbtų Lietuvos spaudoje.
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59. Chandler, Charlotte. Aš, Fellini /
skaito Romualdas Ramanauskas. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Gimtasis ţodis, 2009.
Šioje knygoje − Federico Fellini kelias
nuo nedrąsaus svajotojo berniuko iš Riminio iki visiškai savo darbui atsidavusio
legendinio reţisieriaus, kurio asmenybė
kerėjo net labiau uţ jo filmus. Reţisierius
atvirai apmąsto esminius būties ir kūrybos
klausimus ir savo asmeninį gyvenimą, su
meile ir pagarba pasakoja apie savo bičiulius ir kolegas.
60. Diplomatas par excellence : Kazys
Lozoraitis (1929-2007) / [sudarė Giedrė
Jankevičiūtė] ; skaito Algimantas Bruţas.
– V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 26 egz. - Įgars. iš : K. : Artuma,
2008.
Vienos ţymiausių Lietuvos XX a. šeimų atstovo ambasadoriaus Kazio Lozoraičio (1929-2007) atminimui skirtą knygą
sudaro dvi dalys. Pirmojoje − jo interviu,
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pasakojantys apie gyvenimą Lietuvoje bei
Italijoje, šeimą, draugus bei nedraugus,
Lietuvos atstovybės prie Šv. Sosto istoriją,
diplomatijos „virtuvę‖. Antrojoje dalyje Kazio Lozoraičio giminių ir bičiulių pateikti
epizodai, nušviečiantys jo profesinę karjerą ir asmenybės bruoţus.
61.
Dostojevskaja,
Liubovė
(Достоевская, Любовь Федоровна).
Dostojevskis dukters akimis / skaito Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. - (Panteonas). – Tir. 26
egz. - Įgars. iš : V. : Margi raštai, 2007.
Knygoje didţiojo rusų rašytojo duktė,
remdamasi savo prisiminimais, artimųjų ir
rašytojo draugų liudijimais, apţvelgia visą
savo tėvo gyvenimą. Daugelį Dostojevskio
asmenybės ir kūrybos bruoţų ji grindţia jo
lietuviškos kilmės versija, kuri knygoje išsamiai aptariama. Autorė pateikia daug
įdomių, neţinomų Dostojevskio gyvenimo
ir kūrybos detalių.
62. Freeman, Philip (Frymanas, Filipas). Julijus Cezaris / skaito Virgilijus Ku36

bilius. – V. : LAB, 2010. - 2 garso diskai
MP3 fmt. – Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2009.
Net ir praėjus dviem tūkstančiams
metų po mirties, Julijus Cezaris išlieka
viena iškiliausių istorinių asmenybių. Jis
sukūrė tokią Romą, kokią paţinojo daugelis kartų, o jo vardas tapo „imperatoriaus―
sinonimu ne tik Romoje, bet ir tokiuose tolimesniuose kraštuose kaip Vokietija ir
Rusija. Geriausiai jis ţinomas kaip karvedys, sumušęs galus ir dvigubai išplėtęs
Romai priklausiusią teritoriją. Tačiau, kaip
savo nuostabioje naujoje biografijoje rašo
Philipas Freemanas, Cezaris taip pat buvo ir puikus oratorius, įgudęs rašytojas,
patyręs politikas ir dar daug kas.
63. Lietuvos Didţiosios Kunigaikštystės didikų giminės / skaito Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. - Įgars. iš : V. :
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras,
2010.
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Šioje knygoje skaitytojui pateikiamas
Lenkijos mokslo leidyklos parengto populiaraus leidinio apie Lenkijos ir Lietuvos
valstybės didikų gimines dalies tekstų vertimas. Atrinktos su Lietuvos istorija susijusios kelios didikų giminės: Chodkevičių,
Čartoriskių, Oginskių, Ostrogiškių, Pacų,
Radvilų, Sanguškų, Sapiegų ir Tiškevičių.
64. Marschall von Bieberstein, Christoph (Maršalas, Kristofas fon). Barakas
Obama : tamsiaodis Kenedis / skaito Virgilijus Kubilius. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. - Įgars. iš :
V. : Mūsų knyga, 2009.
Autorius − istorijos mokslų daktaras,
Vokietijos ir JAV komentatoriaus premijos
laureatas. Dvejus metus jis iš arti stebėjo
Baraką Obamą ir lydėjo jį įţengiantį į Baltuosius rūmus. Jis − pirmasis afroamerikiečių kilmės Baltųjų rūmų šeimininkas.
Kokios jo paţiūros ir vertybės? Kuo patraukia jaunasis vilties skleidėjas? Kaip
Obama ruošiasi atsakyti į nepaprastus iššūkius, kuriuos pateikė gili ekonominė krizė?
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65. Moll, Geneviève. Madam Sagan :
prie kapo duobės : biografija / skaito Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2010. - 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2006.
Viena garsiausių prancūzų rašytojų Françoise Sagan įţymi ne tik savo kūryba,
bet ir gyvenimu. Ją paţinojo ir citavo visas
Paryţius, ji diktavo madas, elgesį ir gyvenimo būdą. Pirmuoju savo romanu pavergusi Prancūziją, rašytoja įkūnijo keistą ir
hipnotizuojamai patrauklų cinizmo, snobizmo, kilnumo ir subtilumo derinį. „Madam Sagan― - pirmoji išsami dokumentais
paremta biografija, išėjusi po Françoise'os
Sagan mirties. Knygoje subtiliai piešiamas
gyvas, įsimenantis, aristokratiškas ir aistringas rašytojos portretas.
66. Perruchot, Henri (Periušo, Anri).
Mane gyvenimas / skaito Romualdas Ramanauskas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. - Tir. 30 egz. - Įgars. iš :
V. : Vaga, 1973.
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67. Perruchot, Henri (Periušo, Anri).
Sera gyvenimas / skaito Vytautas Širka. –
V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Vaga, 1975.
68. Perruchot, Henri (Periušo, Anri).
Tuluz - Lotreko gyvenimas / skaito Romualdas Ramanauskas. – V. : LAB, 2010. - 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš : V. : Vaga, 1974.
69. Schad, Martha. Stalino duktė :
Svetlanos Alilujevos gyvenimas / skaito
Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB, 2010. - 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. Įgars. iš : V.: Mūsų knyga, 2005.
Svetlana Alilujeva buvo vienintelė Stalino, vieno baisiausių XX amţiaus diktatorių, duktė. Ką reiškia gyventi neribotą galią turinčio tėvo šešėlyje? Istorikė Marta
Schad išsamiai, pasiremdama gausiais
šaltiniais, aprašo išskirtinį šios paslaptingos moters likimą.
70. Zimna, Marlena. Vysockis. Vienas
kitas dalykas, kuriuos apie jį ţinau : bio40

grafija / skaito Romualdas Ramanauskas.
– V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 26 egz. - Įgars. iš : V. : Gimtasis
ţodis, 2008.
Marlena Zimna paskyrė savo gyvenimą tam, kad perprastų menininko esmę ir
įmintų mįslę − o kas iš tiesų buvo Vladimiras Vysockis? Knyga sumanyta kaip savotiška mozaika, sudedanti nepaprastai
spalvingą menininko portretą. Joje slypi
dešimtys faktų ir įvykių, dešimtys pasisakymų ir vertinimų, dešimtys personų ir prisiminimų.
Neregių literatų kūryba
71. Babonas, Stasys. Pakalnučių ţydėjimas : apysakos, apsakymai / skaito
Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2010. - 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. Įgars. iš rankraščio : K. : 2010.
Knygoje „Pakalnučių ţydėjimas― autorius kalba apie esmines ţmogaus egzistencijos problemas. Aplinka, ţmogaus gyvenimo būdas daţnai neatitinka jo svajo41

nių, net grubiai joms kontrastuoja. Siekdami įgyvendinti svajones, ţmonės daţnai praranda tai, kas buvo pastovu, netgi
brangu. Ne kartą kalbama apie aklo ţmogaus problemas ir aklumo prieţastis: neatsargumą, bausmę uţ savo paties ydas.
Karai taip pat gali tapti aklumo prieţastimi.
72. Baublys, Vincas. Ant bangų : apsakymai, apysaka / skaito Algimantas
Butvilas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. - Įgars. iš
rankraščio : V. : LAB, 2010.
„Ant bangų― − pirmoji autoriaus knyga.
Joje aprašomi ţvejo mėgėjo įspūdţiai, nerašyto ţvejo mėgėjo kodekso laikymasis,
gamtos groţis, gamtoje slypinčios paslaptys ir jos teikiamos dovanos ţmogui. Ne
kartą kalbama apie trumparegišką poţiūrį
ţmonių, kurie niokoja tą gamtos groţį, ardo jos dėsnius.
73. Brailio raštas keičia mano gyvenimą : Aklųjų kūrybos rinkinys / [sudaryt.
Juozas Valentukevičius] ; skaito Virgilijus
Kubilius. – V. : LAB, 2010. - 1 garso dis42

kas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. :
LAB, 2010.
74. Venckuvienė - Šimkutė, Kazimiera. Vėjo takas : eilėraščiai / skaito Dalia
Elena Stonytė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. - Įgars. iš :
K. : Smaltija, 2010.
ĮVAIRIŲ ŠALIŲ GROŽINĖ LITERATŪRA
Rinkiniai
75. Didţiųjų XX a. rašytojų apsakymai
/ sudarė Nadine Gordimer ; skaito Algimantas Butvilas. – V. : LAB, 2010. - 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. Įgars. iš : V. : Alma littera, 2006.
Dvidešimt vieno pasaulinio garso rašytojo, kurių penki - Nobelio premijos laureatai, apsakymų rinktinė. Pačių autorių
atrinkti kūriniai apima visą spektrą jausmų
ir ţmonių gyvenimo situacijų: tragedija susipina su komedija, fantazija - su satyra,
karo dramos - su meilės kančiomis,
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veiksmas vyksta skirtinguose kontinentuose, įvairiausiose kultūrinėse terpėse.
Lietuvių literatūra
76. Anilionytė, Loreta. O kas po to? :
romanas / skaito Jūratė Doveikienė. – V. :
LAB, 2010. - 2 garso diskai MP3 fmt. –
Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Alma littera,
2006.
Filosofijos mokslų daktarės, vertėjos
L. Anilionytės drąsaus debiutinio romano
intriga pinama iš dviejų stiprių asmenybių
− mokslininkės, filosofės ir ţymaus Lietuvos popmuzikos atlikėjo − susidūrimo, kas
abiem herojams tampa akistata su savimi,
su praeities demonais, lemia esminių gyvenimo vertybių − meilės, ištikimybės, pašaukimo − išbandymą ir perkainojimą.
77. Areima, Mantas. Patriotas : [neišgalvota gyvenimo istorija : romano „Nostalgija― tęsinys] / skaito Antanas Bernotas.
– V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 26 egz. - Įgars. iš : Šiauliai : Lucilijus, 2009.
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„Patriotas― − tai romano „Nostalgija―
tęsinys. Jaunuolių pora, patyrusi emigrantų dalią, grįţta į Lietuvą. Tėvynėje jie pradeda kurti naują gyvenimą, tačiau likimo
vingiai porą išblaško skirtingais keliais.
Matas lieka Lietuvoje, o Kristina vėl atsiduria Anglijoje… „Patriotas― sukurtas remiantis tikrais faktais. Visi personaţai realiai egzistuoja.
78. Aškinytė, Rasa. Rūko nesugadinti
: romanas / skaito Violeta Mickevičiūtė. –
V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt.
- (Nauji vardai). – Tir. 26 egz. - Įgars. iš :
V. : Tyto alba, 2009.
Debiutinis Rasos Aškinytės romanas
„Rūko nesugadinti― − originalios struktūros
kūrinys. Jam būdingas intelektualus sąmojis, ekstravagantiški paradoksai, įkrautas lakoniškumas. Abstrahuoti, į sąlygiškas situacijas įtraukiami romano personaţai savo veiksmais bei dialogais atskleidţia retai iš pasąmonės išnyrančius ţmogaus elgesio motyvus. Ši paprasta, tačiau
neįprasta ir netikėta, moderni, tačiau ir
klasikinė istorija suteiks skaitytojams ne
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tik galimybę pamąstyti, bet ir estetinio malonumo.
79. Aţušilis, Vytautas. Pjūties metas :
romanas : šeštoji knyga iš ciklo „Šeši pavasariai― / skaito Vytautas Širka. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 40 egz. - Įgars. iš : V. : Apskaita,
2008.
„Pjūties metas― − tai šeštoji rašytojo
Vytauto Aţušilio knyga, kuri uţbaigia ciklą
„Šeši pavasariai―. Joje pasakojama apie
trečiosios kartos, gimusios ir augusios sovietinės okupacijos metais, blaškymąsi
tarp seno ir naujo. Vieni jų stengiasi sąţiningai dirbti, kiti, pasinaudoję suirute ar
patys ją sukeldami, nepaiso moralės ir
ţmogiškumo, nebaudţiami gviešiasi svetimo turto ir lobsta.
80. Aţušilis, Vytautas. Vėtra : romanas / skaito Vytautas Širka. – V. : LAB,
2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36
egz. - Įgars. iš : V. : Apskaita, 2010.
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Romane vaizduojamas dviejų jaunuolių gyvenimas prasidėjus sovietinės valdţios griūčiai ir atgavus nepriklausomybę.
Gerų norų vedami pusbroliai išvyko studijuoti, bet juodviejų keliai išsiskyrė. Vienas
liko ištikimas senelių ir tėvų idealams, antrą paviliojo lengvai pasiekiami, apgaulės
būdu įgyjami turtai…
81. Barauskienė, Edita. Amţinasis keleivis Abraomas iš Kulvos : istorinis romanas / skaito Antanas Bernotas. – V. : LAB,
2010. - 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgars. iš : V. : Versus aureus, 2009.
Romane pasakojama vieno iš lietuvių
raštijos pradininkų Abraomo Kulviečio gyvenimo istorija.
82. Bieliauskas, Alfonsas. Amţiai su
amūrais : romanas / skaito Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Versus
aureus, 2009.
Patyręs romanistas būdingu lyriniu
psichologiniu stiliumi vaizduoja šiuolaiki47

nės moters (instituto menotyrininkės Jonės Pabirţytės) sudėtingą gyvenimo, patirtos meilės istoriją, kurios paralelės nusidriekia ir į atokius kraštus: ją, kaip ir daugelį kitų Lietuvos šeimų, palietusi tremtis į
Sibirą, studijos tuometiniame Leningrade
(Sankt Peterburge), vos nesibaigusios
tragiška gyvenimo lemtimi, tarnybinė komandiruotė į Lisaboną, tarsi virtusi vienos
dienos viso gyvenimo sapnu…
83. Buivydaitė, Irena. Gyvenimo spalvos : romanas / skaito Regina Jokubauskaitė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. :
Alma littera, 2009.
Naujame romane autorė kalba apie
amţinąsias vertybes, jų vietą šiuolaikinio
elito tuštybės mugėse. Verslininkas Ernestas Balutis gyvena smagiai, nesukdamas galvos dėl ateities, nesirūpindamas,
kas ištiks jo paliktas moteris, su kuriomis
jautėsi toks laimingas. O šios, susibūrusios į savotišką „Pamestų ţmonų― klubą,
padeda viena kitai išgyventi ir gydytis sielos ţaizdas. Ar pavyks moterims vėl susi48

rasti meilę ir dţiaugsmą gyventi? Ir kaip
pasijus jų skriaudėjas vieną graţią dieną
suvokęs, kad jaunystė negrįţtamai prašvilpė pro šalį ir atsisveikindama pamojo
ranka?
84. Buivydaitė, Irena. Padovanok man
savaitgalį : romanas / skaito Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 40 egz. - Įgars. iš : V. :
Alma littera, 2008.
Jūratė, padavusi skelbimą „Padovanok man romantišką savaitgalį be jokių
įsipareigojimų―, netikėjo, kad Manto, atsiliepusio į jos ţinutę, ji niekaip negalės
pamiršti. Su Mantu ji praleido nuostabų
savaitgalį Ispanijoje, tačiau jie susitarė −
sugrįţus į Lietuvą daugiau nesusitiks. Tačiau įvykiai susiklosto visai ne taip, kaip
tikisi mergina.
85. Čepliauskas, Vytautas. Nė mirksnio ryţtis : romanas / skaito Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. - Tir. 30 egz. - Įgars. iš : K. :
Naujasis lankas, 2008.
49

Vytautas Čepliauskas yra išleidęs romanų trilogiją „Raţienos―, tris poezijos
knygas, esė knygą „Kitu kampu―, knygų
vaikams. Intriguojančiame V. Čepliausko
romane „Nė mirksnio ryţtis― pagrindinio
herojaus gyvenimas, vis gilėjantis jį supančios grėsmės jutimas, vaizduojamas
XX amţiaus antrosios pusės realijų fone.
Atsitiktinis draugo pasakojimas romano
herojui pakiša mintį, kuri pamaţu bujoja,
noksta pasąmonėje ir tampa lemiamu
ţingsniu jo gyvenime.
86. De Strozzi, Elena. Lietaus simfonija : romanas / skaito Elvyra Latėnienė. –
V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. : Alma littera,
2008.
Keturioliktame populiarios lietuvių rašytojos romane pasakojama jaunos filologės, dirbančios leidykloje, ir ţymaus rašytojo meilės istorija. Netikėta meilė pakeičia Kunigundos gyvenimą, ir dvasiškai
stipri mergina sugeba įveikti, atrodytų, nenugalimas kliūtis. Romantiška meilės isto50

rija, netikėti siuţeto vingiai nepaliks abejingo nė vieno rašytojos kūrybos gerbėjo.
87. De Strozzi, Elena. Salve, Regina :
romanas / skaito Dalia Elena Stonytė. – V.
: LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. Tir. 40 egz. - Įgars. iš : V. : Alma littera,
2009.
Jau keletą metų Elena de Strozzi, pagal bibliotekininkų pateiktus duomenis, yra
skaitomiausia autorė. Romane „Salve,
Regina― pasakojama, kaip pirmakursė
Regina senojo universiteto labirintuose
sutinka čia daug anksčiau studijuojantį
Valdą Daumantą ir įsimyli jį iš pirmo bučinio. Nors jaunuolių laukia devyneri klaidūs
nesusipratimų ir išbandymų metai, tikroji
meilė nugali visas kliūtis.
88. Drakšas, Romualdas. Ţmogus :
fantastinis romanas / skaito Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. - Įgars. iš : V. :
Eugrimas, 2007.

51

Ţmogus − pats baisiausias galaktikos
padaras, sukurtas kaip unikali kovos mašina, sukilęs ir pabėgęs nuo savo kūrėjų,
atsidūręs ir įkalintas planetoje, slopinančioje daugumą jo galių. Bet kas atsitiks, jei
ţmonės vėl atsidurs uţ juos įkalinusios
planetos poveikio ribų ir jiems vėl grįš visos kūrėjų suteiktos galios?
89. Drakšas, Romualdas. Ţmonija :
maištas : fantastinis romanas / skaito
Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2010. - 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. –
Įgars. iš : V. : Eugrimas, 2009.
Pagaliau ţmonės išsiverţė iš Ţemės
planetos, daugėja prabudusiųjų, auga jų
galia. Niekas Paukščių tako galaktikoje
nebegali mesti atviro iššūkio ţmonėms,
tačiau ar jie patys nėra tik kaţkieno marionetės? Romane „Ţmonija― toliau tęsiama istorija, pradėta knygoje „Ţmogus―.
90. Dţavachišvilis, Zurabas, Januškaitė Beata. SOS : medţioklės sezonas :
specialiųjų operacijų skyriaus kronika :
romanas / skaito Virgilijus Kubilius. – V. :
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LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 40 egz. - Įgars. iš : V. : Alma littera,
2008.
„SOS: Medţioklės sezonas. Specialiųjų operacijų skyriaus kronika― − antrasis
serijos romanas. Vyresnysis komisaras
Rolandas Rauba su savo kolegomis gauna naują uţduotį. Mįslingomis aplinkybėmis dingo sėkmingai veikiančios statybos
bendrovės „Monakas― vadovas Ernestas
Montvydas... Painūs pėdsakai, įvairios
versijos, gausybė įtariamųjų… Prasideda
tikrų tikriausia medţioklė.
91. Eidintas, Alfonsas. Aukštai šaltos
ţvaigţdės : istorinis romanas : „Ieškok
Maskvos sfinkso― ir „Erelio sparnų
dvelksmo― tęsinys / skaito Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2010. - 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. :
Versus aureus, 2009.
„Aukštai šaltos ţvaigţdės― − istorinių
romanų „Ieškok Maskvos sfinkso― ir „Erelio sparnų dvelksmo― tęsinys, uţbaigiantis
autoriaus sumanytą trilogiją. Kartu su au53

toriumi Alfonsu Eidintu einame Lietuvos
istorijos keliu kartais skaudţiai klupdami,
ne visada pasiekdami ţmogaus prigimties
gelmę, bet tikrai išgyvendami istorinio
bendrumo jausmą.
92. Einu : menininkai apie Dievą,
maldą, klaidą, stebuklą, kryţių, pašaukimą, šventes, Bibliją, šventumą / skaito
Eglė Čekuolytė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars.
iš : V. : Katalikų pasaulis, 2001.
93. Gutauskas, Leonardas. Daiktai :
romanas / skaito Juozas Šalkauskas. – V.
: LAB, 2010. - 2 garso diskai MP3 fmt. –
Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. : Lietuvos rašytojų s - gos l - kla, 2008.
Namų daiktai pasakoja apie savo
šeimininkų, jau pagyvenusios poros Margaritos ir Luko, gyvenimą. Rašytojas tyrinėja kasdienišką ţmonių aplinką, jų emocinius ir atminties saitus, apversdamas
konstrukciją (ne ţmonės pasakoja apie
daiktus, bet daiktai apie savo šeimininkus), šiltai ir jaukiai vaizduodamas namų
54

erdvę. Leonardas Gutauskas (g. 1938),
Nacionalinės premijos laureatas, parašęs
per dešimtį romanų, stebina skaitytojus
vis naujais pasakojimo būdais, vertybių
šviesa.
94. Ivanauskaitė, Jurga. Kaip uţsiauginti baimę : apsakymai / skaito Violeta
Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. - Įgars. iš :
V. : Tyto alba, 2009.
Antrasis Jurgos Ivanauskaitės apsakymų rinkinys „Kaip uţsiauginti baimę―
(1989) − trečioji jos knyga po „Pakalnučių
metų― (1985) ir romano „Mėnulio vaikai―
(1988). Iš viso išleista daugiau kaip dvidešimt rašytojos ir dailininkės knygų − prozos, poezijos, dramos, publicistikos, esė.
Jos verstos į vokiečių, švedų ir kitas kalbas. Antrojoje apsakymų knygoje J. Ivanauskaitė atsiskleidţia kaip susiformavusi
apsakymo meistrė.
95. Jonušytė, Indrė. Baltas šešėlis :
romanas / skaito Nijolė Lipeikaitė. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
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Tir. 36 egz. - Įgars. iš : Panevėţys : Magilė, 2008.
Ketvirtoji populiarios jaunos lietuvių
rašytojos knyga, jausmų romanas. Aistringas, stilingas, erotikos nevengiantis pasakojimas apie du ţmones ir graţią,
skausmingą, dviveidę ir dvilypę jų meilės
istoriją.
96. Jonuškaitė, Birutė. Baltų uţtrauktukų tango : romanas / skaito Eglė Čekuolytė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. :
Lietuvos rašytojų s - gos l - kla, 2009.
Tikroviška moters emigrantės istorija,
kai sukurti personaţai gyvena vienoje
erdvėje su Liūne Sutema, Ale Santvariene
ir kitais konkrečiais ţmonėmis. Sodrus,
pilnas nuotykių Amerikon išvykusios
mokslininkės gyvenimas rodomas su visa
ją supančia aplinka, spauda, komentarais.
Pasakoma daug tiesos apie Ameriką, jos
rojų ir pragarą, atskleidţiama, kokia kaina
mokama uţ prabangesnį gyvenimą.
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97. Kepenienė, Nijolė. Bitė : biografinis romanas / skaito Eglė Čekuolytė. – V.
: LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2009.
Nijolė Kliukaitė, 2007 m. išleidusi romaną „Šatrijos Ragana―, tęsia prozos ciklą apie kultūros šviesuoles. Naujoji knyga
− apie rašytoją ir pedagogę Gabrielę Petkevičaitę-Bitę. Ţemaitės bičiulė ir bendraautorė, Bitė lankė sergantį Vincą Kudirką,
dalyvavo Jono Jablonskio organizuotame
kalbininkų susirinkime, buvo išrinkta į Lietuvos Steigiamąjį Seimą (1920-1922).
98. Kepenienė, Nijolė. Šatrijos Ragana : romanas / skaito Eglė Čekuolytė. – V.
: LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. Tir. 26 egz. - Įgars. iš : V. : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2007.
Jaudinantis romanas apie lietuvių literatūros klasikę Šatrijos Raganą (Mariją
Pečkauskaitę). Siuţetą grįsdama ţinomų
ano meto kultūros ţmonių gyvenimo faktais, Šatrijos Raganos kūrinių ir laiškų
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fragmentais, autorė drąsiai improvizuoja,
jautriai, impresionistiniais potėpiais piešia
unikalios ir paslaptingos moters pasaulį,
meilės ir kūrybos aistrą, vidinį susidvejinimą.
99. Kubilius, Vytautas. Dienoraščiai,
1978-2004 / skaito Violeta Mickevičiūtė. –
V. : LAB, 2010. - 2 garso diskai MP3 fmt.
– Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007.
100. Kunčius, Herkus. Pijoko chrestomatija : [romanas] / skaito Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. :
Versus aureus, 2009.
Šiuolaikinis groteskiškas romanas, kuriame ironiškai linksmai ir sykiu graudţiai
interpretuojamos, perpasakojamos herojiškos praeities ir „nepriekaištingos― dabarties pilietinės visuomenės realijos.
101. Kurklietytė, Elena. Šešėlių verpėja : laukinės Todės istorija : romanas /
skaito Remigijus Bučius. – V. : LAB, 2010.
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- 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. Įgars. iš : V. : Alma littera, 2009.
Antrasis autorės romanas „Šešėlių
verpėja. Laukinės Todės istorija― gręţiasi į
giliausias mūsų proistorės šaknis. Dabartis čia pinasi su mitiniais laikais. Archeologas, pelkėse atradęs akmens amţiaus
laikų moters kaukolę, ima kurti istoriją,
kaip ji čia galėjo atsirasti, kokia buvo toji
moteris. Jo sugalvotą istoriją ima atkartoti
jauna atvykėlė, uţburianti visus jos
slenkstį perţengiančius vyrus.
102. Lapinas, Olegas. Kaip išgyventi
Marijos ţemėje / skaito Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. :
Alma littera, 2010.
Gydytojas psichoterapeutas Olegas
Lapinas, skaitytojams jau paţįstamas iš
knygų „Vienas megabaitas apie meilę―,
„Pasimatymai su šešėliu: Ten ir atgal―,
„Vienas megabaitas apie vaiką―, su humoru vertina Lietuvos praeitį, jos simbolius,
sąsajas su dabartimi, ateities perspekty59

vas. Kaip priešnuodį daugeliui įsišaknijusių sentimentų, sustabarėjusių nuostatų ar
tiesiog ydų autorius siūlo linksmesnį poţiūrį į reiškinius ir… įvairias jogos atmainas, paţeria smagių patarimų, kaip išgyventi mūsų laikais.
103. Lavaste, Laima. Skersgatvis
dviem / skaito Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB,
2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30
egz. - Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2007.
Ţurnalistės Laimos Lavaste knyga tai linksma ir rimta „enciklopedija― apie Ją
ir Jį. Čia kaip ţinyne abėcėlės tvarka išdėstytos ir vyrus, ir moteris dominančios
temos - nuo meilės ir ištikimybės iki dirbtinio apvaisinimo ir plastinių operacijų.
Grakšti eseistika pagrįsta tikromis istorijomis.
104. Malūkas, Edmundas. Likimų
šnekos : novelių romanas / skaito Vytautas Širka. – V. : LAB, 2010 - 1 garso diskas MP3 fmt. - Tir. 36 egz. - Įgars. iš : Panevėţys : Magilė, 2009.
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Novelių romanas − autoriaus asmeninė patirtis, godos, gyvenimo druska ir
prakaitas. Gyvoji juosta: netikėti ţmonių,
šeimos ir gyvūnų likimai, susikaupę per
daugelį metų. Novelės virsta autoriaus
gyvenimo romanu.
105. Mareckaitė, Graţina. Šiapus ir
anapus Vilniaus vartų : veidai ir vaizdai /
skaito Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB,
2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. - Įgars. iš : V. : Naujos sistemos,
2009.
Autentiški trečiosios vilniečių kartos
atstovės – teatrologės ir dramaturgės – G.
Mareckaitės prisiminimai apie jos šeimos,
kaimynų ir paţįstamų gyvenimą romantiškame Vilniaus priemiestyje, vaizdingose
Rasų ir Pavilnio apylinkėse.
106. Martinaitis, Marcelijus. Mes gyvenome : biografiniai uţrašai / skaito Vytautas Širka. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. - Įgars. iš :
V. : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2009.
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Ši knyga yra biografinio pobūdţio pasakojimas apie vaikystę ir paauglystę.
Memuariniam pasakojimui ypatingo savitumo suteikia poeto etninės įţvalgos, praeities ir dabarties apmąstymų pynės bei
autoriaus laikysena: taip, buvo nepriteklių,
baisumų, vargo, bet sklido ir gyvenimo
šviesa.
107. Martinkus, Vytautas. Ţemaičio
garlėkys : istorinis romanas / skaito Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB, 2010. - 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. Įgars. iš : V. : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla,
2009.
Istorinis romanas apie neeilinę asmenybę, Lietuvos aviacijos pradininką Aleksandrą Griškevičių (1809-1863). Romane
„Ţemaičio garlėkys―, pavadintame pagal
A. Griškevičiaus knygos pavadinimą, atkuriama spalvinga dramatiško likimo asmenybė. Knygos herojus konstravo aitvarus, o vėliau − skraidantį aparatą, kurį
pats ir išbandė. Apie A. Griškevičiaus gyvenimą autoriaus valia romane pasakoja
jo brolis advokatas Mauricijus, kuris tiki,
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kad „bent po mirties bus išspręsta visa jo
gyvenimo byla.―
108. Melnikas, Jaroslavas. Tolima
erdvė : romanas / skaito Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 36 egz. - Įgars. Iš : V. :
Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2008.
Romane metaforoje, pasakojančiame
apie pasaulį, kurį be išlygų valdo elektronika, kalbama apie ţmogaus prigimtį ir
apie tai, kas ir kodėl slepia nuo jo tiesą.
Pasitelkdamas aštrų siuţetą, autorius įveda skaitytoją į egzistencinių, aktualių kiekvienam iš mūsų, idėjų pasaulį. Tai kūrinys
apie valdţios prigimtį ir Dievo paieškas,
meilę ir išdavystę, apie prievartą ir gyvenimo prasmę.
109. Milukaitė, Dalia, Buragas, Vladas. Dviejų saulių nemigusios ţaros : eilėraščių rinkiniai / skaito Doloresa Kazragytė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3
fmt . – Tir. 10 egz. - Įgars. iš : Kaunas :
Julijaus Siurbio studija, 2010.
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110. Milukaitė, Dalia. Paliesiu gerumo
spinduliu : meilės lyrika / skaito autorė. [V. : LAB, 2010]. - 1 garso diskas MP3
fmt. - Tir. 10 egz.
111. Milukaitė, Dalia. Stebuklingąjį
ţmogų šaukiu : eilėraščiai / skaito Jūratė
Onaitytė. - V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 10 egz. - Įgars. iš :
Kaunas : Julijaus Siurbio studija, 2010.
112. Miliukaitė - Delonienė, Ona. Geriausia diena – šeštadienis : romanas /
skaito Dalia Elena Stonytė . – V. : LAB,
2010. - 1 garso MP3 fmt. – Tir. 30 egz. Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
„Geriausia diena − šeštadienis― − pirmoji Onos Miliukaitės-Delonienės knyga.
Autorė rašyti pradėjo būdama septintoje
klasėje. Šiuo metu yra išleidusi tris poezijos knygas. 2005 m. priimta į Nepriklausomų rašytojų sąjungą. Knygos centre −
dviejų draugių Saulės ir Simonos bei jų
gyvenimo kelyje atsidūrusių ţmonių likimai.
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113. Miliukaitė - Delonienė, Ona. Meilės uostas – Nida : [romanas] / skaito Dalia Elena Stonytė. – V. : LAB, 2010. - 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš : Klaipėda : Eglės leidykla, 2009.
Tai
antroji
Onos
MiliukaitėsDelonienės prozos knyga, tęsianti pasakojimą apie herojės Saulės bei jos draugų
ir paţįstamų gyvenimo kelius ir klystkelius.
Saulės, artėjančios prie keturiasdešimties,
graţios ir išsiskyrusios moters, gyvenime
netrūksta meilės trikampių, keturkampių…
Ji − jau brandesnė asmenybė, dėl savo
vaikų pasiryţusi nugalėti visas negandas,
ieškanti atramos, mylimo ir ją mylinčio
ţmogaus, gyvenimo pilnatvės. Knygos herojės, jos draugų ir artimųjų jausmai bei
troškimai tiesiog liejasi iš puslapio į puslapį…
114. Parulskis, Sigitas. Murmanti siena : [romanas] / skaito Algimantas Butvilas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. :
Baltos lankos, 2008.
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Romanas „Murmanti siena― − vienos
šeimos istorija, uţsimezgusi praeito amţiaus pradţioje ir tebesitęsianti iki šių dienų. Kaip ir XX amţiaus Lietuvos istorija,
taip ir šios šeimos gyvenimas susijęs su
abiem pasauliniais karais, su komunistiniu
reţimu, fašizmu, ţydų genocidu, sovietinės Lietuvos partizanais… Skaitytojo pamėgtas Sigito Parulskio kūrybos braiţas
atpaţįstamas ir „Murmančioje sienoje―:
romanas ironiškas, paradoksalus, įţvalgus.
115. Paulauskaitė, Danutė. Sezono
uţdarymas : eilėraščiai / skaito Elvyra Latėnienė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. :
Vaga, 1989.
116. Pukytė, Paulina Eglė. Netikras
zuikis : [esė] / skaito Elvyra Latėnienė. –
V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. : Apostrofa,
2008.
Antroji Paulinos Pukytės knyga, sudaryta iš straipsnių, 2005-2008 metais
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spausdintų savaitraščio „7 meno dienos―
skiltyse, „Aną savaitę Londone― ir „Pastebėjimai―. Autorės šmaikštūs, kartais ironiški, kartais poetiški, kartais satyriniai tekstai susieja aukštąją ir masinę kultūras,
skatina atsisakyti inertiško mąstymo, kitu
kampu, savitai, kritiškai paţvelgti į įvairius
kultūros reiškinius. Ši knyga − tai intelektuali pramoga, skirta įvairiausiems skaitytojams.
117. Radzevičiūtė, Undinė. Strekaza :
romanas / skaito Jūratė Doveikienė. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. : Tyto alba,
2003.
„Strekaza― − juodojo humoro ir liūdesio romanas − pirmas Undinės Radzevičiūtės kūrinys. Knygos herojė gydosi nuo
mizantropijos ir mėgaujasi televizijos filmais bei vienatve nuomojamame bute.
Mėgautis vienatve trukdo darbas radijuje
ir kaimynai. Vieną dieną į namą atsikrausto naujas gyventojas… Jei skaitysite labai
įdėmiai, galite įţiūrėti ir detektyvą.
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118. Raiţytė, Nijolė. Nesudegintos ant
lauţo : romanas / skaito Valerija Vida Vidaitė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. :
Alma littera, 2008.
Nijolė Raiţytė (g. 1958) rašo apsakymus ir romanus, dirba muziejuje. Jos romane „Nesudegintos ant lauţo― lygiagrečiai rutuliojamos dvi meilės istorijos. Vienos istorijos herojė yra šių dienų moteris.
Kita istorija pasakoja apie viduramţiais
gyvenusią, aistringai mylėjusią merginą.
Likimo blaškomos moterys atkakliai ieško
savo vietos visuomenėje ir siekia svajonės. Jos nebijo atsiduoti meilei, nebijo
suklupti, o atsitiesusios oriai neša joms
skirtą gyvenimo naštą.
119. Sadauskaitė, Zenė. Eilėraščiai /
skaito Doloresa Kazragytė ir Jūratė Onaitytė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 10 egz. - Įgars. iš : Kaunas
: Julijaus Siurbio studija, 2010.
Turinys: Meilei širdies šviesa; Šokis
gyvenimui; Sonetų vainikas; Tik ţiedynais
bitės skrydis.
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120. Sadauskaitė, Zenė. Lyg paukšteliai tie vaikai : eilėraščiai / Zenė Sadauskaitė. Geltona muzikėlė : eilėraščiai / Martynas Vainilaitis ; skaito Zenė Sadauskaitė
ir Genovaitė Vaiginytė. – V. : LAB, 2010. 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 6 egz. Įgars. iš : V. : Petro ofsetas, 2010; V. : Ţara, 2003.
121. Sadauskaitė, Zenė. Meilės viltys
: eilėraščiai / skaito autorė. - [V. : LAB,
2010]. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 10
egz.
122. Sasnauskas, Pranas. Stalinas ir
Ana : istorinis romanas / skaito Vytautas
Širka. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. - (Istorinis romanas). – Tir. 30
egz. - Įgars.iš : K. : Norekso valdos, 2008.
Kaip niūrus, uţdaras tylenis, nesugebantis net ţmoniškai pakalbėti, visiškas
nemokša, neskaitęs nei Markso, nei Lenino ir net Plechanovo, neturintis bičiulių, o
trokštantis vien tik keršto, kurį partijos
draugai pašaipiai vadina Sekretoriumi,
tampa nuoţmiausiu vienos didţiausių ša69

lių diktatoriumi? Autorius tai aiškina amţinąja Gėrio ir Blogio kova Ţemėje. Du mistiški veikėjai - grafas Diubua (Edemas) ir
baronienė Ana fon Ungern (Lilit) bando
pakreipti ţmonių likimus ir istorijos eigą.
123. Skučaitė, Ramutė. Varinis angelas : eilėraščiai, uţrašai / skaito Antanas
Bernotas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. :
Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2006.
124. Sluckis, Mykolas. Laiko sūpuoklėse : esė, bruoţai portretams, pokalbiai /
skaito Juozas Šalkauskas. – V. : LAB,
2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 26
egz. – Įgars. iš : V. : Lietuvos rašytojų sgos l-kla, 2009.
Rašytojo mintys apie lietuvių ir uţsienio autorių knygas, samprotavimai apie V.
Bubnio, R. Kašausko, kitų kolegų kūrybą
dera su atsiminimais apie K. Borutą, P.
Širvį, J. Avyţių, S. Krasauską, I. Simonaitytę. Autorius praskleidţia ir savo kūrybos
laboratoriją.
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125. Stankus, Zigmas. Miraţas : [romanas] / skaito Algimantas Butvilas. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : CoLibris, 2009.
Afganistano karo veteranas Zigmas
Stankus (g. 1960 m.) išgarsėjo išleidęs
pirmąją knygą „Kaip tampama albinosais―,
tapusią bestseleriu ir net sukėlusią diskusijų šalies politiniame lygmenyje. „Miraţas― − antrasis tikrais faktais paremtas
autoriaus romanas. 2006 metais parašytas kūrinys brandesnis, į tuos pačius įvykius čia ţvelgiama iš dar tolimesnės perspektyvos.
126. Šlaitas, Vladas. Saulė ant šaligatvio : poezija, proza, vertimai, laiškai /
[sudarė Indrė Ţekevičiūtė] ; skaito Juozas
Šalkauskas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. - Įgars. iš :
V. : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1997.
Knygoje skelbiami Londone gyvenusio ir kūrusio ţymaus lietuvių poeto visi
dabar ţinomi kūriniai. Eilėraščiuose autorius drąsiai fiksuoja savo mąstymus: gru71

puodamas ţodţius suteikia jiems ypatingą
spalvingumą ir reikšmingumą. Religinėje
lyrikoje poetas lieka toks pat paprastas
kaip ir kituose kūriniuose. Kritikos laikomas vienu įdomiausių urbanistinės poezijos kūrėjų.
127. Treinys, Pranas. Ragana Marija :
romanas / skaito Antanas Bernotas. – V. :
LAB, 2010. - 2 garso diskai MP3 fmt. - Tir.
30 egz. - Įgars. iš : V. : Gairės, 2009.
Prano Treinio romanas „Ragana Marija― organiškai pratęsia neseniai išleistą jo
romaną „Šilų poringės―. Romane „Ragana
Marija― nagrinėjamas tas pats − XX a.
pirmosios pusės laikotarpis Vilnijos krašte.
Ypač spalvingai tapomas šio romano herojės Marijos Grašienės paveikslas. Tai
eilinio ţmogaus likimo tragedija dramatiškuose istorijos vingiuose.
128. Umbrasaitė, Erika. Vienos krūties istorija : dienoraštis / skaito Eglė Čekuolytė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. :
Roţinio kaspino draugija, 2008.
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Autobiografiniame romane „Vieno krūties istorija― E.Umbrasaitė paprastai, be
patoso, be ypatingo graudulio, nevengiant
humoro ir cinizmo, kalba tokia nemadinga
šiais laikais tema, kaip liga. Ţmonės, kuriems yra tekę susidurti su liga, skaitydami
knygą supras, kad viskas yra ištveriama ir
viskas praeina… Skaitant šią istoriją neįmanoma likti abejingiems – kartais norisi
juoktis iki ašarų, o kartais nuoširdţiai verkti iš graudulio.
129. Uţurka, Jonas. Gediminas – nevainikuotas karalius : trijų dalių istorinis
romanas / skaito Juozas Šalkauskas. – V.
: LAB, 2010. - 2 garso diskai MP3 fmt. –
Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Eugrimas,
2008.
Lietuvos valdovas Gediminas, ilgą laiką valdęs šalį, savo darbais parašė garbingiausią ir didţiausią mūsų istorijos lapą
ir pelnytai save titulavo visų Lietuvos ir
Rusios ţemių karaliumi. Kaip visa tai sumanusis Gediminas darė, suţinosite, malonūs skaitytojai, perskaitę apie Jį šį, istoriniais įvykiais pagrįstą, kupiną nuotykių
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romaną. Įvykiai ir faktai aprašomi išsiverţus iš tautinių rėmų, perkėlus juos į tarptautinę areną.
130. Vaičiūnaitė, Judita. Mabre viešbutis : memuarinė proza / skaito Violeta
Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 26 egz. – Įgars. iš :
V. : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2009.
Poetės Juditos Vaičiūnaitės memuarinė proza atsiskleidţia autorės gyvenimo
aplinkybės ir detalės, istorinis ir kultūrinis
kontekstas, kūrybos bruoţai.
131. Varanauskienė, Julita. Pinigų
medis, arba Kaip ţinios, sumanumas ir
kantrybė gali atnešti finansinę ramybę :
[romanas] / skaito Elvyra Latėnienė. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Versus aureus,
2009.
„Pinigų medis― − tai originali lietuvių
autorės parašyta knyga apie šeimos finansų valdymą. Pagrindinė finansų romano „Pinigų medis― veikėja Severija − šiuo74

laikinė jauna ištekėjusi moteris, pasiryţusi
ţūtbūt išsikovoti finansinę nepriklausomybę. Nuolat laviruodama tarp rutina tapusio
darbo, kasdienės buities ir šeimos dramų,
ji bando ne tik įgyvendinti savo svajones,
bet ir suprasti, kokie dėsniai lemia finansinę šeimos ramybę...
Airių literatūra
132. Binchy, Maeve (Binči, Meivė).
Mokslo draugai : romanas / skaito Giedrė
Maksimaitytė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. - Įgars. iš :
V. : Alma littera, 2008.
1957-ųjų rugsėjis. Mokslo metų pradţia. Dublino gatvėmis skuba studentai.
Su jais ir dvi iš provincijos atvykusios jaunutės merginos – geraširdė Benė, Dublino
universiteto pirmakursė, ir jos vaikystės
draugė, vienuolių uţauginta kilminga našlaitė Eva. Merginos svajoja apie dar nepatirtus nuotykius, dideliame mieste jų laukiantį kitokį gyvenimą ir, ţinoma, meilę.
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133. Considine, June. Apgavystės :
romanas / skaito Nijolė Lipeikaitė. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Tyto alba,
2007.
Tai romanas apie painius dviejų porų
tarpusavio santykius; apie aistrą ir neištikimybę, kurios sukelta tragedija meta šešėlį ant nekaltų ţmonių…
134. O'Connor, Joseph. Atpirkimo
krioklys : [romanas] / skaito Eglė Čekuolytė. – V. : LAB, 2010. - 2 garso diskai MP3
fmt. - (Šiuolaikinis Europos romanas ). –
Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. : Mintis, 2009.
Romane atsiskleidţia nepaprastas autoriaus išradingumas kuriant intriguojantį
siuţetą, daugiasluoksnę reikšmių ir prasmių struktūrą. Kaitaliojant įvairius stilius
sukurtas dinamiškas epinis pasakojimas,
nukeliantis į XIX a. Ameriką. Tai pasakojimas apie karą, neapykantą ir gailestingumą, apie gydančią atlaidumo galią, apie
gyvenimą svetimoje ţemėje, apie meilę,
išbandomą didţiausiais kraštutinumais.
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„Atpirkimo krioklys―, kritikų pripaţintas
vienu geriausių rašytojo kūrinių, yra romano „Jūros ţvaigţdė― tęsinys.
Anglų literatūra
135. Alliott, Catherine. Po velnių, aš
tave myliu! : [romanas] / skaito Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. :
Alma littera, 2008.
Romane „Po velnių, aš tave myliu!―
pasakojama apie moterį, uoliai besirūpinančią šeima, namais ir pamaţu grimstančią į nykią buitį. Laimei, Henrieta Teit
nenuleidţia rankų ir bando gyvenimą pasukti kita linkme.
136. Banks, Iain (Benksas, Ajanas).
Širšių fabrikas : romanas / skaito Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. - Įgars.
iš : V. : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1999.
Šis romanas - kontroversiškiausias ir
ţymiausias Bankso kūrinys. Besiginčijan77

tys kritikai šį romaną vadina visaip: „makabriška, kvapą gniauţiančia siaubo istorija―, „mėginimu apkvailinti literatūrinį Londoną―, „skaitytojų gluminimu―, „šlamštu―,
„liguistos fantazijos vaisiumi― ir „šedevru―.
Kad ir kaip būtų, ši knyga leidţiama didţiuliais tiraţais, ji yra įtraukta į perkamiausių pasaulio knygų šimtuką.
137. Beauman, Sally. Rebekos istorija
: [romanas] / skaito Jūratė Doveikienė. –
V. : LAB, 2010. - 2 garso diskai MP3 fmt.
– Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. : Alma littera,
2009.
1951-ųjų balandis. Praėjo dvidešimt
metų nuo pirmosios Maksimo de Vinterio
ţmonos graţuolės Rebekos mirties. Praėjo dvidešimt metų, kai mirties prieţasties
tyrimas buvo nutrauktas ir paskelbta ginčytina išvada – saviţudybė. Dvidešimt
metų nuo akimirkos, kai sudegė Menderlis, senosios de Venterių giminės dvaras.
Tačiau Rebekos istorija tik prasideda…
138. Collins, Wilkie (Kolinzas, Vilkis).
Moteris baltais drabuţiais : romanas /
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skaito Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB, 2010. 2 garso diskai MP3 fmt. - (Populiari klasika). – Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Rosma,
1995.
Wilkie Collins yra laikomas detektyvinio romano tėvu. Autoriaus įsitikinimu,
romane visų pirma turi būti geras siuţetas, paremtas įtikinamais charakteriais.
Šis jo romanas pasiţymi įdomia, painia
intriga, didele personaţų įvairove.
139. Evans, Nicholas (Evansas, Nikolas). Šuolis į ugnį : romanas / skaito Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. - Įgars. iš :
V. : Alma littera, 2009.
„Šuolis į ugnį― − tai pasakojimas apie
ištikimybę ir kaltę, apie asmens orumą ir
nesavanaudišką meilę, apie ţmogiškojo
pasirinkimo kainą.
140. Gregory, Philippa. Atstumtoji karalienė : romanas / skaito Dalia Elena
Stonytė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso dis79

kas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. – Įgars. iš : K.
: Obuolys, 2009.
Škotijos karalienė Marija priversta prisiglausti Anglijoje. Protestantiškai Anglijai,
kuriai nuolat kelia grėsmę Ispanija, Prancūzija ir Roma, visai nereikia charizmatiškos katalikės karalienės, todėl Elţbietos
patarėjas Sesilis sugalvoja planą: Marija
gyvens nuošalioje pilyje, priţiūrima jo patikėtinės Besės iš Hardviko. Ištaigingame
kalėjime pasmerktoji karalienė laukia, kol
galės grįţti į Škotiją pas sūnelį. Tačiau
laukti − nereiškia nieko neveikti…
141. Gregory, Philippa. Ištikimoji karalienė : romanas / skaito Dalia Elena Stonytė. – V. : LAB, 2010. - 2 garso diskai
MP3 fmt. – Tir. 36 egz. - Įgars. iš : K. :
Obuolys, 2008.
Į spalvingą maurų Ispaniją ir prašmatnius Anglijos karaliaus rūmus nukeliantis
Ištikimosios karalienės pasakojimas - apie
moterį, kurios ištikimybė padeda ištverti
išdavystes, skurdą, neviltį iki neišvengiamos akimirkos, kai ji imasi vaidmens, ku80

riam ruošėsi visą gyvenimą: Henriko VIII
karalienės, regentės ir Anglijos karvedės,
išplėšusios didţiausią pergalę prieš Škotiją.
142. Gregory, Philippa. Karalienės
juokdarė : romanas / skaito Dalia Elena
Stonytė. – V. : LAB, 2010. - 2 garso diskai
MP3 fmt. – Tir. 40 egz. - Įgars. iš : K. :
Obuolys, 2008.
Vienintelis Henriko VIII sūnus, karalius Edvardas, pamaţu gęsta savo kambariuose, o jo globėjas rengia perversmą… Protestantiška karalystė dar kartą
išverčia kailį − tampa katalikiška. Mokslui,
naujoms idėjoms ir kitatikiams atvira šalis
virsta spąstais, į kuriuos įkliūva mamos
pelenus Aragone palikusi jauna ţydaitė.
Hana, atkeliavusi per visą Europą ieškoti
saugaus prieglobsčio ir netikėtai pakliuvusi ten, kur dūţta likimai, atskleidţia visą to
laikmečio baimę ir beprotybę.
143. Gregory, Philippa. Ţemiškieji
dţiaugsmai : romanas / skaito Dalia Stonytė. – V. : LAB, 2010. - 2 garso diskai
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MP3 fmt. – Tir. 40 egz. - Įgars. iš : Kaunas
: Obuolys, 2008.
Dţonas Tradeskantas yra ištikimas
pavaldinys, nepralenkiamas sodininkas,
pavyzdţių įstabiems savo kūriniams parsigabenantis netgi iš tolimosios Amerikos
ir Rusijos. Jo soduose dera neregėti vaisiai, jis atveţa į Angliją pirmuosius kaštonus ir maumedţius. Bet laikai keičiasi…
Mirus senajam šeimininkui, karaliaus patarėjui Sesiliui, įprastas Tradeskanto gyvenimas sutrupa kaip sausi grumstai tarp
pirštų. Jis ţengia pavojingų ryšių, dviprasmiškų jausmų keliu, supranta tikrąją
meilės ir ištikimybės kainą.
144. Harris, Joanne. Ledinukų bateliai
: romanas / skaito Nijolė Lipeikaitė. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 40 egz. - Įgars. iš : V. : Versus aureus,
2009.
„Ledinukų bateliai― − tai garsiosios britų autorės J. Harris romano „Šokoladas―
tęsinys. Trokšdama niekam nekristi į akis,
Jana su dukterimis Anuka ir Rosete rado
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prieglobstį Monmartre. Vėjas nurimo… kuriam laikui. Tada į jų gyvenimą įsiverţia
Zozi, dama su ledinukų bateliais, ir viskas
ima keistis…
145. Khoury, Raymond (Chauris,
Raimondas). Šventovė : [romanas] / skaito Remigijus Bučius. – V. : LAB, 2010. - 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. Įgars. iš : Kaunas : Jotema, 2008.
Raymondo Khoury trilerio „Šventovė―
herojų nuotykiai mūsų dienų Viduriniuosiuose Rytuose besivaikant šimtmečių
senumo knygos su joje atskleista neįkainojama, bet kartu mirtinai pavojinga paslaptimi, verčia tuo suabejoti.
146. Maugham, William Somerset
(Moemas, Viljamas Somersetas). Skustuvo ašmenys : romanas / skaito Vytautas
Širka. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2009.
Tai populiariausia W.S. Maughamo
knyga. Perkeldamas mus į XX a. trečiąjį
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dešimtmetį, autorius romane pasimėgaudamas, sodriai ir taikliai atkuria nerūpestingai prabanga besidţiaugiančius JAV
turtinguosius: graţuolę Izabelę, puošeivą
ir snobą jos dėdę Eliotą, Izabelės rankos
siekiantį turtingą jaunystės draugą Grėjų… Tačiau pagrindinė romano idėja - gyvenimo prasmės paieškos.
147. Meek, James (Mykas, Dţeimsas). Meilės aktas : romanas / skaito Dalia
Elena Stonytė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. - Įgars. iš :
V. : Gimtasis ţodis, 2009.
Kinematografiškas Dţeimso Myko
romanas nukelia skaitytoją į Rusijos pilietinio karo laikus, tačiau jo personaţai ir jų
jausmai tokie tikroviški ir artimi, tarsi
veiksmas vyktų dabar. „Meilės aktas― yra
tarptautinis bestseleris, išverstas į daugiau nei 20 kalbų, laimėjęs ne vieną literatūrinę premiją.
148. Morris, Roger N. (Morisas, Rodţeris). Švelnusis kirvis : Sankt Peterburgo paslaptis : romanas / skaito Juozas
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Šalkauskas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. - Įgars. iš :
V. : Tyto alba, 2009.
Tai britų ţurnalisto, rašytojo, istorinių
detektyvų ir romanų autoriaus knyga. Istoriniai šio autoriaus detektyvai gręţiasi į
Fiodoro Dostojevskio laikų Rusiją - apţavėtas rūsčios ir paslaptingos to meto
Sankt Peterburgo atmosferos, autorius iš
didţiojo rusų rašytojo „pasiskolina― Porfirijų Petrovičių, „Nusikaltimo ir bausmės―
veikėją, ir suteikia jam galimybę toliau gyventi savo knygose. „Švelnusis kirvis― pirmoji Sankt Peterburgo paslapčių ciklo
knyga.
149. Murdoch, Iris (Merdok, Airisa).
Juodasis princas : romanas / skaito Algimantas Butvilas. – V. : LAB, 2010. - 2
garso diskai MP3 fmt. - Tir. 30 egz. Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
„Juodasis princas―, išleistas Londone
1973 m., - tai savotiška rašytojos išpaţintis; tuo metu romanas buvo laikomas jos
kūrybos viršūne (pelnė prestiţinę premi85

ją), bet nėra praradęs savo reikšmės ir
dabar. Tai vienintelis Iris Murdoch romanas apie rašytoją ir jo kūrybą, apie jos
dţiaugsmus ir nuoskaudas, paslaptis ir
įkvėpimą, apie laikiną ir amţiną meną.
150. Smith, Tom Rob (Smitas, Tomas
Robas). Vaikas 44 : [romanas] / skaito Vytautas Širka. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš :
V. : Alma littera, 2009.
„Vaikas 44― − šiurpinanti, baisi, bemaţ
neįtikima istorija apie pačius juodţiausius
Stalino pakalikų darbus. Maniakas, ţudantis vaikus, vaikšto laisvas, o valstybė
atsisako tai pripaţinti. Šį sudėtingą nusikaltimą ima tirti Levas Demidovas, karo
didvyris ir šalies patriotas. Tačiau net ir
jam valstybės abejingumas neatrodo teisingas.
151. Wallace, Danny (Volisas, Denis).
Jis sako „Taip!― : [romanas] / skaito Audrius Čaikauskas. - V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. - Tir. 36 egz. - Įgars. iš
: K. : Obuolys , 2008.
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Karlas buvo viską aplink neigiančiu
ţmogumi, kuris lemtingą dieną pateko į
seminarą apie teigiamus dalykus gyvenime, kuriuos ir pats lengvai gali susikurti,
būdamas pozityvus ir daţniau sakydamas
„taip―. Karlas griebėsi kraštutinumo – vienerius metus į visus klausimus, prašymus,
norus, bet kuriam sutiktajam nusprendė
sakyti tik „taip―.
Austrų literatūra
152. Bachmann, Ingeborg (Bachman,
Ingeborga). Malina : romanas / skaito Eglė Čekuolytė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. - Įgars. iš :
V. : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2000.
Garsios austrų poetės ir prozininkės
Ingeborgos Bachmann romanas „Malina― tai originalus, autobiografiškai racionalus,
postmodernus meilės romanas, vienas intelektualiausių XX a. kūrinių.
153. Kafka, Franz (Kafka, Francas).
Laiškas tėvui / skaito Virgilijus Kubilius. –
V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt.
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– Tir. 26 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera,
2009.
„Laiškas tėvui― - jauno ţmogaus dvasinė istorija, kuri gali būti artima kiekvienam iš mūsų. Kaip ţmogaus gyvenimą
paveikia ir net nulemia santykiai su tėvais,
broliais ir seserimis? Ar geografinis nuotolis, laikas, kita profesija, vedybos gali išvaduoti mus iš magiško mūsų tėvų rato?
Brazilų literatūra
154. Coelho, Paulo (Koeljo, Paolo).
Penktasis kalnas / skaito Vytautas Širka.
– V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3
fmt. - (Nauji vardai). – Tir. 30 egz. - Įgars.
iš : V. : Vaga, 1998.
Šis romanas - apie neišvengiamybę.
Pabėgęs nuo Jezabelės persekiojimo, Elijas apsistoja Sarepto mieste. Tačiau
miestą sugriauna asirai. Po šios tragedijos
Elijas suvokia tikrąją savo gyvenimo prasmę.
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Čiliečių literatūra
155. Allende, Isabel (Aljendė, Izabelė). Paula : romanas / skaito Eglė Čekuolytė. – V. : LAB, 2010. - 2 garso diskai
MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. :
Alma littera, 2009.
Šį romaną Izabelė Aljendė skiria dukrai Paulai, susirgusiai sunkia liga. Negalėdama susitaikyti su sunkia Paulos padėtimi ji pradeda rašyti romaną, kuris padėjo
apmalšinti sunkumą širdyje. Rašytoja prisiminimų vedama rašo apie savo vaikystę,
jaunystę, būrį giminaičių ir bičiulių, kurie
pasakojimą paverčia be galo įdomia istorija, kupina išmonės, humoro ir nepakartojamų atsitikimų.
Danų literatūra
156. Kaarsbøl, Jette A. Uţverstas
dienoraštis : romanas / skaito Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 2010. - 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. :
Tyto alba, 2008.
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Jette A. Kaarsbøl - danų rašytoja.
„Uţverstas dienoraštis― - debiutinis jos
romanas, iš karto sulaukęs skaitytojų pripaţinimo ir išverstas į daugelį Europos
kalbų. Kopenhaga,1875 - ieji. Geros šeimos dukra Frederikė ruošiasi tekėti uţ
jauno pastoriaus ir dalytis su juo visais
kuklaus būsimo gyvenimo dţiaugsmais
bei vargais. Tačiau inteligentiškų laisvamanių būrelio, į kurį atsitiktinai patenka ir
Frederikė, siela - ţavus, charizmatiškas,
protingas gydytojas Frederikas atveria jai
kito gyvenimo galimybę.
JAV literatūra
157. Alcott, Louisa May (Alkot, Luiza
Mej). Maţosios moterys : [apysaka] / skaito Eglė Čekuolytė. – V. : LAB, 2010. - 1
garso diskas MP3 fmt. - Tir. 30 egz. Įgars. iš : V. : Alma littera, 2007.
Kūrinio centre - keturios sesutės, kurios Kalėdų išvakarėse dalinasi savo viltimis, svajonėmis ir lūkesčiais. Tai istorija
apie gerumą ir ţmogiškumą, apie kasdienes pastangas išlikti, išmokti, paţinti, su90

prasti, leidţiančias pasijusti laimingoms tikroms maţoms moterims.
158. Amory, Cleveland (Emoris, Klivlendas). Geriausias katinas pasaulyje :
romanas / skaito Audrius Čaikauskas. –
V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 40 egz. - Įgars. iš : V. : Alma littera,
2008.
Cleveland Amory knygos „Katinas, kuris atėjo per Kalėdas― tęsinyje pasakojama tolesnė Baltojo lokio ir Klivlendo Emorio gyvenimo drauge istorija nestokojanti
taiklių pašmaikštavimų, praktinių patarimų
katinų augintojams ir tikrosios katiniškos
išminties…
159. Andrews, Virginia Cleo (Endrius,
Virdţinija). Erškėčių keliai / skaito Nijolė
Lipeikaitė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. - (Dolangendţerių šeimos
saga). – Tir. 30 egz. - Įgars. iš : K. : Tyrai,
1996.
Šioje knygoje pasakojama apie Kristoferio ir Keti bei dviejų jos vaikų tolesnį gy91

venimą kartu. Šeimos idilija tęsiasi neilgai.
Į jų likimą vėl įsibrauna motina Karolina, ir
konfliktas, rutuliojęsis romanuose „Palėpės gėlės― ir „Ţiedlapiai vėjyje―, baigiasi
tragiška atomazga.
160. Brown, Dan (Den, Braun). Prarastas simbolis : [romanas] /skaito Povilas
Liubinas . – V. : LAB, 2010. – 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : K.
: Jotema, 2010.
„Prarastas simbolis― − meistriškas pasakojimas, mirtinos lenktynės tikrovės labirintais, slepiančiais kodus, paslaptis ir
neregimas tiesas… viską stebint kol kas
baisiausiam Browno sukurtam piktadariui.
Prarasto simbolio veiksmas vyksta slaptose Vašingtono salėse, tuneliuose, šventyklose, ir šioje netikėtoje aplinkoje kvapą
gniauţiančiu greičiu artėja prie neįsivaizduojamos atomazgos.
161. Brown, Sandra (Braun, Sandra).
Nešvarus ţaidimas : [romanas] / skaito
Povilas Liubinas. – V. : LAB, 2010. - 1
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garso diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. –
Įgars. iš : V. : Alma littera, 2009.
Dar viena trilerių meistrės Sandros
Brown intriguojanti ir kupina netikėtų peripetijų detektyvinė istorija apie manijas ir jų
padarinius. Susikompromitavusi futbolo
ţvaigţdė prarado viską, nes ţaidė ne pagal taisykles. Dabar jo ateitį ir gyvybę lemia paskutinis ėjimas, o laikas baigiasi.
162. Brown, Sandra (Braun, Sandra).
Sveika, tamsa : [romanas] / skaito Nijolė
Lipeikaitė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. - Tir. 40 egz. - Įgars. iš : V. :
Alma littera, 2008.
Dar vienas visame pasaulyje pamėgtos įtempto siuţeto istorijų meistrės Sandros Brown detektyvinis trileris. Tai dėmesį prikaustanti istorija apie moterį, bėgančią nuo praeities šmėklų, tačiau dėl neatsargiai suteikto patarimo įsipainiojančią į
pavojingą istoriją ir įkliūvančią į dar kraupesnį košmarą, keliantį grėsmę ir jos ateičiai.
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163. Brown, Sandra (Braun, Sandra).
Svetimas veidas : [romanas] / skaito Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. - Įgars. iš :
V. : Alma littera, 2009.
Į Dalasą skrendančiai televizijos korespondentei Eiverei Daniels lėktuvo katastrofa vos nesibaigia tragiškai - suduţus
lėktuvui ji tik per stebuklą lieka gyva. Ir tai
ne paskutinis likimo pokštas - smarkiai
suţalota Eiverė per klaidą palaikoma Kerole Ratledţ, ţuvusia kandidato į Senatą
ţmona. Plastikos chirurgas sudarkytą korespondentės veidą pakeičia Kerolės veidu. Maţa to, kaţkas iš būsimo senatoriaus artimųjų planuoja jį nuţudyti. Bandydama išgelbėti vyrui, kurį spėjo pamilti,
gyvybę, Eiverė turės gyventi kitos moters
gyvenimą. Ir rizikuoti savuoju…
164. Chopra, Deepak (Čopra, Dipakas). Jėzus : nušvitimo istorija : [romanas]
/ skaito Virgilijus Kubilius. – V. : LAB,
2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30
egz. - Įgars. iš : V. : Vaga, 2009.
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Tai sielos sumaištį keliantis romanas,
kuriame autoriui pavyko įtikinamai pavaizduoti neįprastą Jėzaus kelionę į nušvitimą,
kupiną neţinomybės ir perversmų, abejonių ir stebuklų, − galiausiai tapsmą mesiju.
165. Clark, Mary Higgins (Klark, Merė
Higins). Nors tavo akys jos nemato : romanas / skaito Nijolė Lipeikaitė. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. : Alma littera,
2009.
JAV rašytoja, milţiniško populiarumo
JAV ir Europoje sulaukusių detektyvų autorė. Dar vienas detektyvinių trilerių karaliene tituluojamos JAV rašytojos Mary
Higgins Clark romanas, kuriame susipina
šeimos drama, pasakojimas apie mistišką
ryšį, jungiantį išskirtas seseris dvynes bei
dėmesį prikaustanti detektyvinė istorija.
166. Cornwell, Patricia Daniels (Kornvel, Patricija). Grobuonis : [romanas] /
skaito Jūratė Doveikienė. – V. : LAB,
2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. - (Savait95

galio detektyvas). – Tir. 40 egz. - Įgars. iš
: V. : Baltos lankos, 2008.
„Grobuonis― − slaptas mokslinis projektas, kuriame tiriama ir lyginama serijinių ţudikų bei normaliais laikomų ţmonių
smegenų veikla. Tyrime dalyvauja Bazilis
Dţenretas − psichopatas bei sociopatas,
įsivėlęs į ţmogţudystę. Gal net ne į vieną,
gal ne vien jis?.
167. Cornwell, Patricia Daniels (Kornvel, Patricija). Ţiauru ir neįprasta : [romanas] / skaito Ramunė Skardţiūnaitė. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. (Savaitgalio detektyvas). – Tir. 40 egz. Įgars. iš : V. : Baltos lankos, 2007.
Tuo metu, kai uţ ţmogţudystę nuteistam Roniui Dţo Vadeliui įvykdoma mirties
bausmė, gatvėje prie šiukšlių konteinerio
aptinkamas berniuko kūnas. Trylikametis
nuţudytas panašiai, kaip ţudė Vadelis. Ar
kalinys galėjo įvykdyti dar vieną ţmogţudystę jau po savo mirties? Pasirodo, mįslės tik prasideda...
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168. Edwards, Kim. Atsiminimų saugotojo dukra : romanas / skaito Jūratė
Doveikienė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. - Įgars. iš :
V. : Alma littera, 2009.
Kas nutinka, kai kūdikis gimsta sirgdamas Dauno liga? Ne vieną apdovanojimą gavusi JAV rašytoja Kim Edwards
pateikė dar sudėtingesnį klausimą: „Kas
nutinka, kai motinai nieko neţinant toks
kūdikis net dingsta?― Intriguojantis, lengvai skaitomas, jaudinantis ir talentingai
parašytas pasakojimas apie dvi šeimas, jų
paslaptis ir visa atperkančią meilės galią.
169. Flagg, Fannie (Flag, Fani). Nekantrauju patekti į dangų : romanas / skaito Giedrė Maksimaitytė. – V. : LAB, 2010.
- 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. Įgars. iš : V. : Alma littera, 2008.
„Nekantrauju patekti į dangų― - pats
smagiausias populiarios JAV rašytojos
Fannie Flagg romanas, šmaikštus, šiltas ir
tikrąsias gyvenimo vertybes teigiantis pa97

sakojimas su ištisa galerija nepakartojamų
personaţų.
170. Gerritsen, Tess (Geritsen, Tesa).
Chirurgas : [detektyvinis romanas] / skaito
Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB, 2010. 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. Įgars. iš : Kaunas : Jotema, 2008.
Bostone siautėja ţudikas, kurio taikinys − vienišos moterys. Kai detektyvas
Tomas Muras ir jo partnerė Dţeinė Ricoli
pradeda tyrimą, jie suţino stulbinamą faktą: su šiomis ţmogţudystėmis glaudţiai
susijusi Katerina Kordel, talentinga chirurgė. Prieš dvejus metus ją išţagino ir kėsinosi nuţudyti, tačiau ji nušovė uţpuoliką.
Dabar į ją taikosi kitas ţudikas, kuris, atrodo, viską apie ją ţino. Tas vyras, kurį ji
manė nuţudţiusi, regis, vėl jos tyko…
171. Grisham, John (Grišemas, Dţonas). Apeliacija : [romanas] / skaito Remigijus Bučius. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. - Įgars. iš :
K. : Jotema, 2009.
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„Apeliacija― − įtaigus, aktualus ir sukrečiantis pasakojimas apie politines ir teisines intrigas, pasakojimas, po kurio skaitytojai niekada nebegalės visiškai taip pat
galvoti apie mūsų rinkimus arba teismų
sistemą.
172. Grisham, John (Grišemas, Dţonas). Kamera : [romanas] / skaito Remigijus Bučius. – V. : LAB, 2010. - 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš :
K. : Jotema, 2008.
Semui Keiholui gresia mirties bausmė
uţ ţmonių gyvybes nusinešusį bombos
susprogdinimą 1967-aisiais. Vienintelė viltis išsigelbėti – jo vaikaitis Čikagos advokatas. Jis ryţtasi rizikuoti savo puikia karjera dėl mirtininkų flygelyje kalinčio ţudiko
ir beviltiškos bylos.
173. Heller, Joseph. 22-oji išlyga :
romanas / skaito Rimantas Pranckūnas. –
V. : LAB, 2010. - 2 garso diskai MP3 fmt. (Garsiausios XX a. pabaigos knygos). –
Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Tyto alba,
2002.
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Amerikiečių rašytojo protesto romanas, satyriškai vaizduojantis karą ir modernios visuomenės jėgą, kuri, deja, labiausiai pasireiškia kaip biurokratija ar
ţmogaus dvasią naikinantis mechanizmas.
174. Krantz, Judith. Tesės Kent brangenybės: [romanas] / skaito Rūta Rainienė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. - (Garsiausios XX a. pabaigos
knygos). – Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2000.
Amerikoje populiarios rašytojos J.
Krantz romano herojė Tesė Kent - Holivudo ţvaigţdė, po daugelio metų panūdusi
atkurti tikrus santykius su savo dukra, kurios buvo išsiţadėjusi daugelį metų.
175. Min, Anchee (Min, Anči). Raudonoji azalija : [romanas] / skaito Eglė Čekuolytė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. :
Vaga, 2009.
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„Raudonoji Azalija― – tai pasaulyje
pripaţintos kinų kilmės amerikiečių rašytojos Anchee Min (Anèi Min) autobiografija,
kurią perskaitysite kaip romaną. Tikra,
nuoširdi ir kartu neįtikėtina istorija apie
ţmogaus ir visos Kinijos likimą komunistinio Mao reţimo įsigalėjimo metais skaitytoją burte uţburs, o intriguojantys rašytojos gyvenimo vingiai neleis atsiplėšti nuo
knygos.
176. Morrison, Toni (Morison, Tonė).
Mylima / skaito Dalia Elena Stonytė. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Vaga, 2000.
Nobelio premijos laureatės Toni Morrison romanas „Mylima― - sukrečiantis pasakojimas apie laisvėn pabėgusią vergę.
Ji iš meilės nuţudo dukterį, kad ši nepatektų į persekiotojų rankas. Šioje vaiduokliškoje istorijoje klajoja nuţudytosios dvasia, jos reinkarnacija - Mylima.
177. Morrison, Toni (Morison, Tonė).
Sula : [romanas] / skaito Rūta Rainienė. –
V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt.
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- (Šiuolaikinė proza). – Tir. 30 egz. - Įgars.
iš : V. : Baltos lankos, 2009.
Romane susipina dviejų juodaodţių
Sulos ir Nelės draugystės keliai - nuo judviejų pranašiškos vaikystės, ugningos
paauglystės, iki išsiskyrimo sodrioje motinystėje ir… išsilaisvinimo. Kaip pasakoja
rašytoja, „laisvė atrodė nepaprastai patraukli. Kai kurios iš mūsų suklestėjo, kai
kurios mirė. Tačiau visos to paragavo―.
178. Patterson, James (Petersonas,
Dţeimsas). Samos laiškai Dţeniferei :
romanas / skaito Valerija Vida Vidaitė. –
V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 30 egz. - Įgars. iš : Vilnius : Tyto alba, 2009.
„Samos laiškai Dţeniferei― – romanas
apie meilę, kuris įtraukia labiau nei trileris.
Romanas apie tai, kad visuomet lieka viltis ir kad net pati beviltiškiausia situacija
turi savo šviesiąją pusę – net jei ją regi
pro ašaras.
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179. Picoult, Jodi (Pikou, Dţoudi).
Devyniolika minučių : romanas / skaito Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB, 2010. - 2 garso
diskai MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš :
V. : Alma littera, 2008.
Knygoje „Devyniolika minučių― rašytoja Jodi Picoult pasirenka dar vieną skaudţią temą − smurto proverţį vidurinėje
mokykloje. Rašydama knygą autorė rėmėsi anksčiau viešai niekur neskelbta
medţiaga iš FTB archyvų, taip pat bendravo su panašių įvykių liudininkais. Kaip
ir kiti J. Picoult romanai, „Devyniolika minučių― neabejotinai patrauks dėmesį dėl
kontroversiškos temos ir netikėtos pabaigos.
180. Picoult, Jodi (Pikou, Dţoudi).
Tobulas paveikslas : romanas / saito Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš :
V. : Alma littera, 2009.
Jau nuo pirmos knygos Jodi Picoult
nerašo apie nesvarbius dalykus. Ji priverčia skaitytoją ţvelgti, kad ir kaip nemalonu
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būtų, į savimi patenkintus ţmones, kurie
daţnai per vėlai suvokia liūdną neatitikimą
tarp to, ką manė ţiną, ir to, ką suţino perėję išbandymus.
181. Plath, Sylvia. Stiklo gaubtas :
romanas / skaito Valerija Vida Vidaitė. –
V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt.
- (Garsiausios XX a. pabaigos knygos). –
Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Tyto alba,
2004.
Šiame autobiografiniame romane Sylvia Plath sąţiningai ir įtaigiai aprašo jaunos, ambicingos ir talentingos merginos
istoriją: pasakoja apie jos neviltis, bejėgiškumą ir depresiją, apėmusią tada, kai jai
iškyla aibė pasirinkimo galimybių. Autorės
gebėjimas įsiskverbti į giliausius ţmogaus
psichikos klodus pelnė šiam romanui pasaulinę šlovę.
182. Porter, Jane (Porter, Dţeinė).
Atostogų flirtas : romanas / skaito Nijolė
Lipeikaitė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. (Laisvalaikio parkas). – Tir.
104

36 egz. - Įgars. iš : V. : Svajonių knygos,
2009.
Jam atiteko vasarnamis, Porsche ir
jauna draugė. Ji liko su dviem vaikais ir
sudauţyta širdimi. Nuo šiol interjero dizainerė Dţekė priversta iš naujo kurti gyvenimą. Bet kaip ištverti vienišus vakarus
darganotame Sietle? Kaip vėl pasijusti
moterimi, kai tiek metų buvai vien ţmona
ir mama? O dar tas nelemtas keturiasdešimtmetis, pakibęs ant nosies! Įkalbėta
draugės Dţekė ryţtasi kelias dienas praleisti… saulėtuose Havajuose.
183. Rice, Anne (Rais, Anė). Kastratai
: romanas / skaito Rimantas Pranckūnas.
– V. : LAB, 2010. - 2 garso diskai MP3
fmt. – Tir. 36 egz. - Įgars. iš : K. : Eridanas, 2008.
Operos kastratai − gėdinga ir, kai
kam, ţavinga Europos kultūros praeitis.
Farinelis, Kafarelis − kiek daugiau nei
prieš du šimtmečius šie vardai buvo kone
garsesni uţ šiuolaikinius operos grandus
Lučianą Pavarotį, Andrea Bočelį, Plačidą
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Domingą. XVIII a. pradţioje Italijoje „meno
vardan― buvo kastruojama apie 4000 berniukų. Ką iš tiesų jautė šie ţmonės, atsibudę iš opiumo narkozės, kas dėjosi jų
širdyse bei sąmonėje, kai suvokdavo, jog
gyvens gerokai trumpiau negu paprasti
mirtingieji?
184. Savage, Sam (Sevidţas, Semas). Firminas : metropolio prasčioko
nuotykiai : [romanas] / skaito Vytautas
Širka. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. :
Vaga, 2009.
Šmaikštus ir naiviai ironiškas pasakojimas apie erudito ţiurkino Firmino gyvenimą viename Bostono knygyne. Atskleidţiamas subtilus nestandartinis jo poţiūris
į garsiausių pasaulio rašytojų, aktorių kūrybą ir gyvenimą.
185. Shaw, Irwin (Šou, Irvinas). Jaunieji liūtai : romanas / skaito Vytautas Širka. – V. : LAB, 2010. - 2 garso diskai MP3
fmt. – Tir. 40 egz. - Įgars. iš : V. : Versus
aureus, 2009.
106

Irwino Shaw romanas „Jaunieji liūtai―,
parašytas tuoj po Antrojo pasaulinio karo,
vienas įspūdingiausių romanų apie karą,
apie ţmogaus kasdienybę mirties akivaizdoje, apie vyrišką draugystę ir baisią, protu nesuvokiamą ţudynių, skausmo, siaubo, kraujo ir ašarų beprasmybę.
186. Shem, Samuel (Šemas, Samuelis). Dievo namai : romanas / skaito Virgilijus Kubilius. - V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. - (Garsiausios XX a. pabaigos knygos). – Tir. 30 egz. – Įgars. iš :
V. : Tyto alba, 2001.
Autentiška patirtimi Bostono ligoninėje
paremtame romane pasakojama apie gyvenimą ir mirtį Amerikos ligoninėse. Ši
knyga demitologizuoja šiuolaikinę mediciną ir atskleidţia operacinių uţkulisius.
187. Steel, Danielle (Styl, Danielė).
Širdies plakimas : romanas / skaito Regina Jokubauskaitė. – V. : LAB, 2010. - 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 40 egz. –
Įgars. iš : V. : Alma littera, 2009.
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Populiari JAV rašytoja Danielle Steel
romane „Širdies plakimas― nusileidţia į
dviejų ţmonių jausmų gelmes ir papasakoja istoriją apie tai, kaip draugystė gilėdama pavirsta meile, kaip du ţmonės gyvenimo kliūtis įveikia pasitelkę humorą,
ţmogiškumą, drąsą.
Japonų literatūra
188. Kawabata, Yasunari (Kavabata,
Jasunaris). Tūkstančiai gervių : romanas /
skaito Virgilijus Kubilius. – V. : LAB, 2010.
- 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. Įgars. iš : V. : Alma littera, 2007.
Nobelio premijos laureato romanas
„Tūkstančiai gervių―, įvertintas Japonijos
Meno akademijos premija, - poetiškas ir
kartu dramatiškas pasakojimas apie Japonijos groţį, ţmonių santykių gilumą, senųjų tradicijų išlikimo šiuolaikiniame pasaulyje galimybes. Tai jaudinanti istorija
apie meilę, kūniškas aistras ir dvasinį tyrumą.
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189. Mishima, Yukio (Misima, Jukijas). Kaukės išpaţintis : romanas / skaito
Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2010. - 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. Įgars. iš : V. : Versus aureus, 2004.
Autobiografinėje knygoje „Kaukės išpaţintis― glūdi prieštaringos asmenybės
idėjos, manijos ir kūrybos temos: sielos ir
kūno skilimo, groţio, seksualumo ir ţiaurumo, mirties romantizavimo ir jos baimės.
190. Tanizaki, Junīchirō. Katė, vyras ir
dvi moterys : apysaka / skaito Antanas
Bernotas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. :
Versus aureus, 2007.
Jun‘ichiro Tanizaki apysakoje „Katė,
vyras ir dvi moterys― narpliojama dominavimo ir nuolankumo asmeniniuose santykiuose tema. Pagrindinis veikėjas Šiodzas
įsitraukia į „karą― tarp kerštaujančios buvusios ţmonos Šinako ir uţsispyrusios
jaunos jos sekėjos Fukuko. Abi varţosi,
norėdamos uţsikariauti katės Lili palankumą. Lili − gundanti, elegantiška ir val109

dinga katė, tapusi visų emocinių konfrontacijų jungtimi tarp Šiodzo ir dviejų jo moterų. Šią situaciją galima būtų pavadinti
meilės keturkampiu.
191. Fitzgerald, Francis Scott (Ficdţeraldas, Fransis Skotas). Didysis Getsbis :
[romanas] / skaito Romualdas Ramanauskas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. :
Alma littera, 2005.
Šis romanas - XX a. Amerikos literatūros šedevras, iki šiol plačiai skaitomas,
verčiamas, mėgstamas, mėgdţiojamas ir
studijuojamas. Kaip rašė pats Ficdţeraldas, „pagrindinė romano mintis - praradimas iliuzijų, kurios taip nuspalvina pasaulį, kad visai nebesvarbu, ar vienas ar kitas
dalykas tiesa, o gal melas, svarbu, kad jis
turi to stebuklingo puikumo―.
Ispanų literatūra
192. Sierra, Javier (Siera, Chavjeras).
Mėlynoji dama : romanas / skaito Romualdas Ramanauskas. – V. : LAB, 2010. - 1
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garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2009.
Tikrais faktais paremta mistinė istorija
− apie XVII a. Ispaniją, XX a. pabaigoje
Venecijos vienuolyne paslaptingus tyrimus atliekantį vienuolį, Los Andţele gyvenančią moterį, reginčią keistus sapnus,
apie tai, kaip naudojant garsus galima
perkelti ţmones uţ daugelio mylių… Iš
tiesų tai − pasakojimas apie netikėjimą ir
šventumą, ţmones, atveriančius savo sielas ir jusles uţ juos didesnėms paslaptims.
Italų literatūra
193. Magrini, Gabriella. Tarsi deimantas : [romanas] / skaito Regina Jokubauskaitė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 36 egz. – Įgars. iš : V. :
Vaga, 2008.
Italų rašytojos Gabrielos Magrini romanas „Tarsi deimantas― − tai pasakojimas apie moterį, iš paţiūros kietą tarsi
deimantas, o iš tikro labai paţeidţiamą. Ji
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dėl karjeros paaukoja vyrą, vienintelį sūnų
ir net savo mylimąjį, bet, likusi viena, moka senti oriai, išlaiko karališką laikyseną ir
groţį.
194. Mazzantini, Margaret. Nejudėk :
romanas / skaito Valerija Vida Vidaitė. –
V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Alma littera,
2005.
Šiuolaikinės italų rašytojos Margaret
Mazzantini romanas tapo megabestseleriu Europoje. Jame pasakojama daugelio
meilės istorijų istorija.
Kanadiečių literatūra
195. Atwood, Margaret Eleanor (Atvud, Margareta Eleanora). Greis : [romanas] / skaito Valerija Vida Vidaitė. – V. :
LAB, 2010. - 2 garso diskai MP3 fmt. (Garsiausios XX a. pabaigos knygos). –
Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Tyto alba,
1999.
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Kanadietės M. Atwood (g.1939) romaną „Greis― kritikai lygina su J. Austin,
Ch. Dickenso didţiaisiais romanais. Iki pat
kūrinio pabaigos nenukrenta paslapties
skraistė, gaubianti Greis, šešiolikmetę
tarnaitę, nuteistą kalėti iki gyvos galvos uţ
ţmogţudystę. Kas ji - pamišėlė, amnezija
serganti ligonė, ţudikė ar auka?
196. Blais, Marie-Claire. Geismai :
romanas / skaito Regina Jokubauskaitė. –
V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt.
- (Garsiausios XX a. pab. knygos). – Tir.
30 egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2000.
C.-M. Blais - viena ţymiausių Kanados prozininkių, triskart pelniusi pagrindinę - Generalgubernatoriaus - nacionalinę
premiją. Šio romano veiksmas vyksta
Meksikos įlankos saloje. Veikėjų apmąstymai, geismai, viltys liejasi ištisu srautu taip autorė išreiškia pasaulio chaotiškumą.
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Kolumbiečių literatūra
197. García Márquez, Gabriel (Garsija
Markesas, Gabrielis). Meilė choleros metu
: romanas / skaito Elvyra Latėnienė. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Alma littera,
2006.
Tai romanas apie meilę, ištikimą, ištvermingą, atlaikiusią penkiasdešimt trejus
kantraus laukimo ir išbandymo metus.
Latvių literatūra
198. Ikstena, Nora (Ikstena, Nora).
Gyvenimas yra gyvenimas yra gyvenimas
: [romanas] / skaito Nijolė Lipeikaitė. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. (Šiuolaikinis Europos romanas). – Tir. 30
egz. - Įgars. iš : V. : Mintis, 2004.
Ţymios latvių rašytojos Noros Ikstenos romanas be galo subtiliai, antra vertus, šiurkščiai tikroviškai bando atskleisti
moters esmę, jos gyvenimo cikliškumą.
Romano veiksmas vyksta susipynusiame
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laike. Su laiku grumiasi ir savo gyvenimo
mokslus eina trijų kartų moterys. Motinos
moko dukteris, o šios, tapusios motinomis, moko savo dukteris. Tartum atsakymas į visus gyvenimo klausimus - ant motinos kelių gulinti išminties knyga.
199. Mauriņa, Zenta (Maurinia, Zenta). Tremties tragizmas : Švedijos dienoraščiai / skaito Violeta Mickevičiūtė. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. (Baltoskandijos tiltai). – Tir. 36 egz. Įgars. iš : V. : Pasviręs pasaulis, 2007.
Zenta Maurinia (1897-1978) - pasaulyje labiausiai ţinoma latvių eseistė, filosofė, kultūrologė. „Tremties tragizmas― pirmiausia nukelia į pokario Švediją, kurioje,
bėgdama nuo sovietinės okupacijos, rašytoja ieško prieglobsčio kartu su tūkstančiais tėvynainių.
200. Rūmnieks, Valdis, Migla Andrejs.
Kuršių vikingai : istorinis romanas, saga ar
senovės latvių detektyvas? / skaito Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2010. - 2 garso
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diskai MP3 fmt. – Tir. 36 egz. - Įgars. iš :
V. : Vaga, 2009.
„Kuršių vikingai― - istorinis romanas,
kurio veiksmas vyksta 835 - 854 m. Latvijoje (Jūrpilyje), Lietuvoje (Apuolėje) ir
Švedijoje (Birkoje). Romane vaizduojamas senųjų kovotojų gyvenimas, atskleistas ir paslapčių kupinas vikingų pasaulis.
Glaudţiai supinta intriga atskleidţiama
ryškia forma, ir atgaivinama net senoji
kuršių kalba.
Lenkų literatūra
201. Dąbrowska, Maria (Dombrovska,
Marija). Naktys ir dienos: romanas : [tetralogija] / Maria Dąbrowska. – V. : LAB,
2010. - 2 t.
T. 1 : Bogumilas ir Barbara : romanas
/ skaito Nijolė Lipeikaitė. - 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš :
V. : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1997.
Lenkų literatūros klasikės Marijos
Dombrovskos (1889 - 1965) romano herojus Bogumilas Nechcicas, kaip 1863-jų
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metų sukilimo dalyvis ir Sibiro tremtinys,
yra netekęs visų turtų ir privilegijų. Prievaizdaudamas viename iš Lenkijos dvarų,
jis susipaţįsta su nusigyvenusio dvarininko dukra Barbara Ostšenka, ją pamilsta ir
veda. Dėl pagrindinių veikėjų charakterių,
jų išgyvenimų subtilios analizės šis romanas skirtinas psichologinio-filosofinio romano tipui. Romano veiksmas susijęs su
Lietuva, nes čia gyvena jo herojų giminaičiai.
202. Lem, Stanisław (Lemas, Stanislavas). Ţlugimas : mokslinės fantastikos
romanas / skaito Audrius Čaikauskas. –
V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt.
- (Pasaulinės fantastikos aukso fondas). –
Tir. 36 egz. - Įgars. iš : K. : Eridanas,
2009.
Atrodė, jog ţmonija subrendo ir technologiškai, ir psichologiškai, idant galėtų surengti tarpţvaigţdinę ekspediciją į tolimąją Kvintos planetą uţmegzti pirmąjį
kontaktą su ten gyvenančiais „proto broliais―. Nors ir suvokė savo misijos svarbą,
susikalbėti su čiabuviais gali būti labai
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sunku ar neįmanoma. Kaip turėtų elgtis
ţmonės, jei kintiečiai į kiekvieną mėginimą
bendrauti atsako galingu smūgiu? Nešdintis namo? Priversti atsiliepti? Bet kokia
kaina?
203. Myśliwski, Wiesław (Myslivskis,
Vieslavas). Traktatas apie pupelių gliaudymą : [romanas] / skaito Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB,2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. - (Šiuolaikinis Europos romanas). – Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Mintis,
2009.
Tai metafizinis romanas apie XX a.
ţmogų, išgyvenusį ir didelius lūkesčius, ir
dar didesnius praradimus. Pas vienišą
ţmogų uţeina paslaptingas vyriškis, norįs
nusipirkti pupelių. Bet jos dar neišgliaudytos, tad atvykėlis ir šeimininkas susėda jų
lukštenti ir prasideda pasakojimas…
Norvegų literatūra
204. Gaarder, Jostein (Gaarderis,
Josteinas). Maja : romanas / skaito Laurynas Janulis. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
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diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš :
V. : Vaga, 2002.
Garsaus norvegų rašytojo, „Sofijos
pasaulio― autoriaus romanas, kuriame
svarstomos ţmogaus evoliucijos problemos. Kas slypi ţmogaus genuose, kodėl
jo sąmonė miega? − aiškinasi paleontologai Frankas ir Vera. Vienintelis dalykas,
nešantis išsigelbėjimą, yra Meilė.
205. Hamsun, Knut (Hamsūnas, Knutas). Misterijos : romanas / skaito Virgilijus
Kubilius. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. :
Tyto alba, 2009.
Knutas Hamsūnas (1859−1952), tikroji pavardė Knutas Pedersenas − vienas
ţymiausių norvegų rašytojų. Garsiausi,
kultiniais tapę jo romanai „Badas―, „Panas―, „Viktorija― padarė didţiulę įtaką europinei XX a. literatūrai. „Misterijos― − vienas svarbiausių autoriaus kūrinių, iš pirmo
ţvilgsnio atrodo kaip realistinis romanas,
kur veiksmas rutuliojasi sklandţiai ir nuosekliai. Tik truputėlį paslaptingai: į maţą
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Norvegijos miestelį atvyksta keistas ţmogus Johanas Nagelis, savo išvaizda, kalbomis ir veiksmais trikdantis ramią vietos
ţmonių gyvenimo tėkmę…
206. Nesbø, Jo (Nesbio, Ju). Raudongurklė : romanas / skaito Giedrė Maksimaitytė. – V. : LAB, 2010. - 2 garso diskai MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. :
Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2009.
Tai jaudinama istorija apie karą, meilę, išdavystę ir mįslingas ţmogţudystes.
Autorius drąsiai atskleidţia tamsiausius
Norvegijos istorijos epizodus ir meistriškai
juos supina su šiuolaikine skandalinga detektyvine istorija, į kurią įpainioti ir aukščiausi valdţios pareigūnai.
207. Sandemose, Aksel (Sandemusė,
Akselis). Kas pranykę - sapnas : romanas
/ skaito Romualdas Ramanauskas. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. : LAB, 2006.
Akselis Sandemosė (1899−1965) −
norvegų literatūros klasikas, vienas origi120

naliausių XX a. skandinavų rašytojų. „Kas
pranykę − sapnas― − pirmoji rašytojo knyga lietuviškai, vienas svarbiausių autoriaus kūrinių. Tai romanas apie pavydą,
meilę ir neapykantą iš meilės, apie ţmogų, iš naujo išgyvenusį lemtingą meilės
trikampį.
208. Wassmo, Herbjørg. Nebylus
kambarys : romanas / skaito Valerija Vida
Vidaitė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. - Trilogijos „Tora― 2-oji knyga. –
Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. : Alma littera,
2008.
Garsiosios „Dinos knygos― autorės H.
Wassmo trilogijos „Tora― antroji knyga pasakoja apie tragišką paauglės Toros kelią
į suaugusiųjų pasaulį.
Olandų literatūra
209. Braam, Stella. Alzheimerio liga :
mano tėvo istorija / skaito Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3
fmt. - Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2009.
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Nyderlandų ţurnalistės ir rašytojos
Stellos Braam knyga − sukrečiantis, o
drauge − nepaprastai blaivus dokumentas
apie Alzheimerio liga sergančio ţmogaus
tikrovę. Autorė be pagraţinimų rašo apie
klastingą ir pavojingą ligą, atimančią iš
ţmogaus jo paties gyvenimą, apie kasdien silpstančią savo tėvo, garsaus mokslininko, atmintį, apie sveikatos prieţiūros
sistemą, menkai prisidedančią prie ligonių
gerovės, apie kasdienybę, kurios temstančioje atmintyje lieka vis maţiau.
210. Frank, Anne (Frank, Anė). Dienoraštis / skaito Nijolė Lipeikaitė. – V. :
LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : R. Paknys,
1997.
Ana Frank gimė 1929 m. birţelio 12 d.
Mirė Bergen - Belzeno koncentracijos stovykloje, nesulaukusi šešioliktojo gimtadienio. Nuo 1942 m. birţelio 12 d. iki suėmimo ji rašė dienoraštį…

122

Prancūzų literatūra
211. Barbery, Muriem. Eţio elegancija
: romanas / skaito Violeta Mickevičiūtė. –
V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Gimtasis ţodis, 2010.
Tai filosofiškas, šmaikštus, kandus,
jautrumo stygas virpinantis romanas su
netikėta pabaiga. Čia kalbama apie gyvenimo dţiaugsmą, didybės įţvelgimą maţyčiuose dalykuose, ţmogiškosios būties
malonumus.
212. Duras, Marguerite. Mėta iš anglijos : [romanas] / skaito Algimantas Butvilas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. - („Baltų lankų― rinktinė proza). –
Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. : Baltos lankos,
2001.
Tai paslaptingas ţymios prancūzų rašytojos M. Duras detektyvinis, tikru nusikaltimu pagrįstas romanas. Bet šis romanas - dialogas atskleidţia ne vien tik nusikaltimą.
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213. Flaubert, Gustave (Floberas,
Giustavas). Ponia Bovari : romanas / skaito Violeta Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2010. 1 garso diskas MP3 fmt. - („Ţaltvykslės―
kolekcija). – Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. :
Ţaltvykslė, 2007.
Ţymaus prancūzų rašytojo Gustave‗o
Flaubert‗o (1821-1880) romane „Ponia
Bovari― vaizduojama tragiška provincialės
Emos Bovari gyvenimo ir meilės istorija,
jos romantiški siekiai ir moralinė degradacija.
214. Grangé, Jean-Christophe (Granţė, Ţanas-Kristofas). Purpurinės upės :
[detektyvinis romanas] / skaito Rimantas
Pranckūnas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – (Savaitgalio knyga). –
Tir. 40 egz. - Įgars. iš : V. : Baltos lankos,
2001.
Policininkai ţinojo, kas yra prievarta ir
mirtis. Jie gerai išmanė savo kasdienį
darbą, tačiau susidūrė su tuo, ko dar nebuvo matę: išniekinti, nukankinti nuogi kūnai embrionų pozomis, kalnų ir ledo pa124

saulis. Makabriška mirties ţymė − purpurinės upės. Kvapą gniauţiantys įvykiai,
vaizduotės šėlsmas, daugiaplaniai, sudėtingi personaţai, jaudinanti aplinka, nepaliaujamos staigmenos… Grangé šį sykį
uţsimoja visa jėga.
215. Jacq, Christian. Ramzis : romanas. – V. : LAB, 2010. - (Garsiausios XX
a. pabaigos knygos)
D. 2 : Milijonų metų šventykla : romanas / skaito Audrius Čaikauskas. - 2010. 1 garso diskas MP3 fmt. - Tir. 30 egz. –
Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2003.
Tai antroji ciklo apie Ramzį knyga.
Autorius pasakoja apie tolesnius Ramzio
rūpesčius, nuotykius ir net daromus stebuklus.
216. Kundera, Milan (Kundera, Milanas). Juoko ir uţmaršties knyga : romanas / skaito Vytautas Širka. – V. : LAB,
2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30
egz. – Įgars. iš : V. : Tyto alba, 2006.
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Prancūzų ir čekų rašytojas Milanas
Kundera gyvena ir kuria Prancūzijoje.
Dauguma jo kūrinių išversti į lietuvių kalbą. Geriausiai savo „Juoko ir uţmaršties
knygą― apibūdina pats autorius: „Visa ši
knyga - romanas, parašytas variacijų forma. Skirtingos dalys eina viena po kitos
kaip skirtingi etapai kelionės, vedančios į
temos vidų, į minties vidų, į vidų vienos
vienintelės situacijos, kurios suvokimas
man dingsta iš akių begalybėje… Tai romanas apie Taminą, o kai Tamina nueina
nuo scenos, tai romanas Taminai… Visos
kitos istorijos - jos istorijos variacijos. Tai
romanas apie juoką ir uţmarštį, apie uţmarštį ir Prahą, apie Prahą ir angelus―.
217. Potocki, Jan, hrabia (Potockis,
Janas). Rankraštis, rastas Saragosoje :
[romanas] / skaito Algimantas Butvilas. –
V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 30 egz. - Įgars. iš : K. : Jotema,
2008.
„Tai buvo ispaniškas rankraštis; šią
kalbą mokėjau labai silpnai, bet vis dėlto
pakankamai, kad suprasčiau, jog knyga
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galėtų būti įdomi: čia buvo kalbama apie
plėšikus, vaiduoklius, kabalistus, ir nieko
nemačiau labiau tinkama prablaškyti mane nuo kampanijos vargų, kaip tik perskaityti keistąjį romaną. Būdamas tikras, kad
ši knyga niekada nebesugrįš pas teisėtą
savininką, aš nedvejodamas ją pasiėmiau‖.
218. Proust, Marcel (Prustas, Marselis). Germantų pusė : [romanas] / skaito
Algimantas Butvilas. – V. : LAB, 2010. - 2
garso diskai MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš : V. : Alma littera, 2004.
Tai trečioji M.Prusto romanų ciklo
„Prarasto laiko beieškant― dalis, kurioje
vaizduojami herojaus santykiai su aristokratiška Germantų šeima. Daug įdomių
aukštuomenės gyvenimo scenų ir dramatiškų herojaus išgyvenimų. Herojaus sėkmė aukštuomenėje diametraliai priešinga
jo vis didėjančiam nusivylimui.
219. Proust, Marcel (Prustas, Marselis). Ţydinčių merginų šešėlyje : romanas /
skaito Algimantas Butvilas. - 2-asis leid. –
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V. : LAB, 2010. - 2 garso diskai MP3 fmt.
– Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Alma littera,
2005.
Tai antrasis M. Prusto ciklo „Prarasto
laiko beieškant‖ romanas, skirtas meilės,
meno ir laiko temoms. Pirmoje dalyje
pa-sakojama apie herojaus meilę Ţilbertai
Svan, antroje - apie jo santykius su būre-liu „ţydinčių merginų‖, kurių ryškiausios
- Albertina ir Andrė.
220. Vian, Boris (Vianas, Borisas).
Dienų puta : romanas / skaito Eglė Čekuolytė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. - (Klasika). – Tir. 30 egz. - Įgars.
iš : V. : Tyto alba, 2006.
Borisas Vianas (1920 - 1959) - prancūzų literatūros klasikas, muzikantas ir
dainininkas, dainų ţodţių autorius, kurio
kūryba buvo atrasta tik po mirties. B. Vianas labiausiai išgarsėjo, parašęs knygą „Dienų puta―. Kūrinys įeina į prancūzų klasikos aukso fondą, nagrinėjamas mokyklose ir universitetuose; tai kultinis romanas apie keistą Koleno ir Chlojės meilę,
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kupinas kalbinių atradimų, taiklių sarkastiškų parodijų ir fantastiškų, neegzistuojančių daiktų.
Rusų literatūra
221. Bulgakovas, Michailas. Pono de
Moljero gyvenimas ; Teatrinis romanas :
[romanai] / skaito Algimantas Butvilas. –
V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. : Mintis, 2009.
Beveik visa Michailo Bulgakovo kūryba paţenklinta autobiografiniais faktais.
„Pono de Moljero gyvenime― - romantizuotoje Moljero biografijoje, pagrįstoje dokumentiniais faktais, - autorius daţnai tarsi
susitapatina su savo herojumi. Nebaigtame „Teatriniame romane― skaudţiai atskleistas tikrasis Maskvos dailės teatro
gyvenimas, o pagrindinis romano veikėjas
Maksudovas yra pats autorius.
222. Doncova, Darja. Godţiųjų šunų
ţvaigţdynas : [romanas] / skaito Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso dis129

kas MP3 fmt. - (Ironiškasis detektyvas). Tir. 40 egz. – Įgars. iš : K. : Mileda, 2008.
Likimas lėmė Jevlampijai Romanovai
vėl įsivelti į paslaptingos vasarnamio kaimyno akademiko Slavino ţmogţudystės
tyrimą. Buvo kalbama, kad Slaviną mylėjo
visi. Net skaitlingos ţmonos ir palikuonys
gyveno su juo kartu viename name. Duktė
Rebeka prašo Jevlampijos rasti ţudiką.
Jevlampija sutiko padėti, net neįtardama, į
ką įsivėlė…
223. Doncova, Darja. Ţavusis bjaurybė : [romanas] / skaito Ramunė Skardţiūnaitė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. - (Ironiškasis detektyvas). – Tir.
36 egz. - Įgars. iš : K. : Mileda, 2006.
Ironiškasis detektyvas. Susilauţiusi
koją, Katios marti Julia atgulė į Sklifosovskio institutą. Netikėtai Julios palatos
kaimynės Nastia ir Irina miršta nuo trombinės embolijos. Jevlampijai tenka vykdyti
pomirtinį Nastios prašymą - suieškoti jos
brolį ir atiduoti jam trisdešimt tūkstančių
dolerių. Tačiau rasti Jegorą, Nastios brolį,
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ne taip paprasta. Vykdant jo paiešką, kyla
grėsmė Jevlampijos gyvybei…
224. Marinina, Aleksandra. Mirtis dėl
mirties : [romanas] / skaito Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 36 egz. - Įgars. iš : K. : Jotema, 2008.
Iš pirmo ţvilgsnio nesudėtinga įsūnijimo paslapties išdavystės byla netikėtai
apauga keistomis įvykių aplinkybėmis.
Tirdama šią bylą, Anastasija Kamenskaja
pastebi nepaaiškinamą fenomenalų reiškinį − labai padidėjusį nusikalstamumą
viename Maskvos mikrorajone. Bandymas įminti šią paslaptį vos nepareikalauja
jos gyvybės.
225. Solţenycinas, Aleksandras. Vėţininkų korpusas : [apysaka] / skaito Algimantas Butvilas. – V. : LAB, 2010. - 2
garso diskai MP3 fmt. – Tir. 36 egz. Įgars. iš : V. : Ţara, 2009.
Apysakos
„Vėţininkų
korpusas―
veiksmas sutelktas kuklioje klinikoje, kuri
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yra Vidurinėje Azijoje, imperijos pakraštyje, ir čia tarsi vandens laše atsispindi milţiniškos šalies gyvenimas, paspalvintas
šiek tiek feodališko nacionalinio savitumo.
Vėţys, mistiškiausia iš visų grėsmingų
sunkių ligų, lengvai įstumia ţmogų į situaciją prie mirties slenksčio, kai ţmogus priverstas perţiūrėti ir įvertinti visą savo gyvenimą.
226. Ulickaja, Liudmila. Kukockio kazusas : [romanas] / skaito Jūratė Doveikienė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : K. : Jotema, 2006.
Romanas „Kukockio kazusas― - ţymios medikų giminės palikuonio Pavelo
Kukockio, pokarinėje Stalino epochoje
Maskvoje vadovavusio Akušerijos ir ginekologijos katedrai, šeimos istorija. Po tradiciniu epiniu šeimos kronikos pasakojimu
juntamai glūdi giluminis filosofinis romano
sluoksnis su amţinaisiais ţmogiškosios
egzistencijos klausimais apie gimimo, mirties ir meilės paslaptis.
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227. Zamiatinas, Jevgenijus. Mes :
[romanas] / skaito Juozas Šalkauskas. –
V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 30 egz. - Įgars. iš : K. : Kitos knygos, 2009.
Romano veiksmas rutuliojasi XXVI
amţiuje. Inţinierius D-503 pasakoja apie
savo gyvenimą totalitarinėje Vieningojoje
Valstybėje. Jis nė neįsivaizduoja, jog galima gyventi kitaip - be butų permatomomis stiklo sienomis, ţmonių santykius reguliuojančių roţinių talonų, Sergėtojų Biuro, Šventosios Valandalentės, visagalio
Rūpintojo ir Ţaliosios Sienos. Tačiau vieną dieną D-503 susipaţįsta su revoliucijai
besiruošiančia I-330, ir visas jo gyvenimas
pradeda keistis.
Švedų literatūra
228. Enquist, Per Olov (Enkvistas,
Peras Olovas). Kapitono Nemo biblioteka
: romanas / skaito Audrius Čaikauskas. –
V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2008.
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Šio daugiasluoksnio, intriguojančio
romano pagrindas - mįslinga ir skaudi kūdikių sukeitimo istorija. Joje, kaip pripaţįsta pats autorius, gausu biografinių detalių.
Vokiečių literatūra
229. Cronenburg, Petra van (Kronenburg, Petra van). Durnaropių ir šunvyšnių
salotos : romanas / skaito Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3
fmt. – Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Alma littera, 2007.
Kai po aštuoniolikos bendro gyvenimo
metų Karen – keturiasdešimtmetę serialų
scenarijų autorę – palieka vyras, moteris
pradeda kurti saviţudybės elementų prisodrintą filmo scenarijų ir svajoja sutuoktinio meiluţę pavaišinti nuodingomis durnaropių ir šunvyšnių salotomis. Tačiau moteris greitai įsitikina, kad mintys apie kerštą
– menka paguoda. Karen neabejoja tik
vienu: laimė tikrai yra kaţkur šalia.
230. Hillers, Marta. Moteris Berlyne :
dienoraščiai / skaito Nijolė Lipeikaitė. – V.
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: LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. Tir. 30 egz. - Įgars. iš : K. : Obuolys, 2009.
Anonimės pasirašytas dienoraštis ilgai
keliavo Vakarų Berlyne iš rankų į rankas
kaip 1959 m. Švedijoje vokiečių kalba išleistos knygelės fotokopija. Viskas, kas
čia aprašyta, yra tikra. Knyga siaubingai
aiškiai ir detaliai atskleidţia ţmonių rasės
atsparumą, šokiruojantį sugebėjimą prisitaikyti…
231. Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (Hofmanas, Ernstas Teodoras Amadėjus). Katino Murklio paţiūros į gyvenimą
ir kapelmeisterio Johaneso Kreislerio
biografijos fragmentai atsitiktinai išlikusiuose makulatūros lapuose : romanas /
skaito Rimantas Pranckūnas. – V. : LAB,
2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30
egz. - Įgars. iš : V. : Vaga, 1964.
Romane „Katino Murklio paţiūros į
gyvenimą― juntama subtili ironija, su kuria
rašytojas vaizduoja išpuikėlio Murklio pretenzijas į genialumą ar beviltiškas butaforinio dvaro pastangas išlaikyti autoritetą,
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sukelia skaitytojo šypseną, verčia susimąstyti, o pilnas intrigų ir paslapčių siuţetas pagauna jo dėmesį. Tai vienas graţiausių vokiečių literatūros kūrinių, nepraradęs savo vertės bei aktualumo ir šiandien.
232. Lorenz, Peter. Homunkulai : fantastinis romanas / skaito Romualdas Ramanauskas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. - (Zenitas). – Tir. 30 egz.
- Įgars. iš : V. : Vaga, 1981.
Mokslinis-fantastinis romanas nukelia
skaitytoją į 2037 metus. Talentingi Amerikos mokslininkai sugeba sukurti dirbtinį
ţmogų ir net organizuoja masinę jo gamybą. Tačiau homunkulai turi tapti tik naikinimo įrankiu militaristų rankose. Erudicija pranokdami savo kūrėjus, homunkulai
suţlugdo niekšiškas karo kurstytojų uţmačias. Knygoje gvildenama, kokį vaidmenį ţmogaus gyvenime vaidina sąţinė,
atsakomybė uţ savo veiksmus prieš visą
ţmoniją.
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233. Nadolny, Sten (Nadolnis, Stenas). Atrastas lėtumas [romanas] / skaito
Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2010. - 1
garso diskas MP3 fmt. - (Šiuolaikinis Europos romanas). – Tir. 36 egz. - Įgars. iš :
V. : Mintis, 2007.
Šiuolaikinio vokiečių rašytojo romanas
apie keliautoją, apie „ţmogų, kuris valgė
savo batus‖, apie patirtus nuotykius ir pavojus, ir kartu apie asmenybės vystymąsi.
Knygos autorius anglų jūrų keliautojo ir
Šiaurės ašigalio tyrinėtojo Dţono Franklino (1786−1847) biografiją pavertė savotiška maginančia studija apie laiką: lėtumas - tai menas, skatinamai veikiantis
neeilinių įvykių kupiną gyvenimą ir suteikiantis jam ritmą.
234. Spillmann, Joseph (Špilmanas,
Jozefas). Narsūs ir ištikimi : istorinis romanas / skaito Rimantas Pranckūnas. –
V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt.Tir. 30 egz. – Įgars. iš : Marijampolė : Ardor, 2001.
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Tai knyga apie vieną kruviniausių puslapių Prancūzijos istorijoje - Didţiąją prancūzų revoliuciją. Romanas parašytas remiantis tikrais faktais ir įvykiais, jame susitiksime su visiems paţįstamomis istorinėmis asmenybėmis. Tačiau knyga įdomi
ne tik tuo: tai savitas to laiko situacijos
traktavimas, neįprasta revoliucijos vertinimo versija.
235. Weiss, Sabine. Vaško meistrė :
madam Tiuso gyvenimas : romanas /
skaito Jūratė Doveikienė. – V. : LAB,
2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36
egz. - Įgars. iš : V. : Gimtasis ţodis, 2008.
Kas buvo ši moteris, istorijoje ţinoma
kaip madam Tiuso? Romane Sabine
Weiß pasakoja apie jaudinantį moters likimą. Dar visai maţa mergaitė Marija, budelio duktė, atkeliauja į Paryţių. Prancūzijos revoliucijos metu ji turi kovoti dėl išgyvenimo, patiria ir tikrąją meilę. Persikėlusi
į Angliją, galiausiai tampa legenda.
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Žydų literatūra
236. Kanovičius, Grigorijus. Debesis,
vardu Lietuva : apsakymai / skaito Juozas
Šalkauskas. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. - Įgars. iš :
V. : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2009.
Ţinomas rašytojas, Literatūros premijos laureatas (1988), tęsia pamėgtą ţydų
litvakų temą. Čia ir XX a. pradţios Jonavos ţydų aplinka, nepakartojami charakteriai, ir vėlesnio istorinio laiko atgarsiai.
Naujai suskamba daugiataučio pokarinio
Vilniaus vaizdai, paties autoriaus šeimos
istorijos. Keletas apsakymų vaizduoja ir
šiuolaikinį Izraelį.
237. Oz, Amos (Ozas, Amosas). Mano Michaelis : romanas / skaito Valerija
Vida Vidaitė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. - Įgars. iš :
V. : Alma littera, 2008.
„Mano Michaelis― − ţymiausias pasaulinį pripaţinimą pelniusio Izraelio rašytojo Amoso Ozo romanas. Jame − dvasi139

nė moters drama, nepastebimai vykstanti
po lygiu kasdienio gyvenimo paviršiumi.
Puikiai parašytas jaudinantis pasakojimas
kartu yra sukrečianti meilės istorija ir turtingas, sodrus Jeruzalės portretas.
VAIKŲ LITERATŪRA
238. Burgess, Melvin (Burgessas,
Melvinas). Heroinas : romanas / skaito
Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2010. - 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. Įgars. iš : V. : Alma littera, 2002.
Melvinas Burgessas − britų rašytojas,
aštuonių knygų autorius. „Heroinas― − atvira dviejų paauglių, Dţemos ir Taro,
draugystės ir meilės istorija. Pasakojimas
stulbina atvirumu ir įtaiga. Ši knyga kiekvienam, pirmiausia tėvams, nesuprantantiems savo vaikų, ir vaikams, nesuprantantiems tėvų.
239. Carroll, Lewis (Kerolis, Luisas).
Alisa stebuklų šalyje ir Veidrodţio karalystėje : [apysakos-pasakos] / skaito Elvyra
Latėnienė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
140

diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš :
V. : Alma littera, 2006.
Tai dvi istorijos apie maţą mergaitę
Alisą, kuri „įkritusi― keistan pasaulin po
ţeme, klaidţioja po Stebuklų šalį, pereina
Veidrodţio karalystę, sutinka keistų ir juokingų būtybių, patiria neįtikėtinų nuotykių.
240. Cicėnaitė, Akvilina. Viskas apie
mano šeimą : [romanas] / skaito Ramunė
Skardţiūnaitė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. - (Mergaičių lyga). – Tir.
30 egz. - Įgars. iš : V. : Alma littera, 2009.
Mieste, kur reta šeima nepaliesta skyrybų rykštės, su mama ir patėviu gyvena
svajotoja Monika. Paauglė suţino turinti
vyresnę seserį. Ieškodama šeimos meilės, saugumo ir šilumos Monika kartu su
seserimi leidţiasi į niekada nematyto tėvo
paieškas. Šiame kelyje jos laukia netikėtumo dţiaugsmas ir ašaros, naujai atrasti
ţmonės ir pirmasis susiţavėjimas.
241. Frey, Jana. Uţgesęs ţvilgsnis :
apysaka / skaito Eglė Čekuolytė. – V. :
141

LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 36 egz. - Įgars. iš : V. : Gimtasis ţodis, 2007.
Čia aprašoma tikra, staiga apakusios,
mergaitės gyvenimo istorija. Baisi nelaimė
ir nepakeliamos kančios sujaukia visus
penkiolikmetės Leonos, graţios ir laimingos jaunystės siekius, pirmosios meilės
svajones. Tačiau autorė labai įtikinamai
parodo, kad net ir iš sunkiausios padėties
visada yra išeitis, kai šalia draugai, suaugusieji ir tikėjimas tikros meilės galia.
242. Gudonytė, Kristina. Blogos mergaitės dienoraštis : [romanas] / skaito Elvyra Latėnienė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. - Įgars.
iš : K. : Laisvos valandos, 2009.
Šią knygą pirmiausia turėtų perskaityti
suaugusieji, kad prisimintų, kaip patys sugebėdavo visiems sukelti begalę problemų. Knyga padės atsikvošėti šiems neseniai buvusiems paaugliams, kurie tapę
„pavyzdingais― tėvais reikalauja iš savo
142

vaikų nesuprantamo, svetimo ir neįmanomo dalyko - gyventi ir mąstyti kaip jie.
243. Kavtaradzė, Teklė. Basomis po
naktinį miestą : romanas / skaito Violeta
Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso
diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. - Įgars. iš :
V. : Tyto alba, 2007.
Antrajame jaunos prozininkės romane
būrelis draugų − meniškos sielos jaunuoliai − ieško savo vietos pasaulyje, patiria
pirmuosius praradimus ir atradimus. Kinematografinius fragmentus primenantis
pasakojimas tik iš paţiūros paprastas ir
neutralus: jame slypi stiprus emocinis krūvis.
244. Meyer, Stephenie. Brėkštanti
aušra : [romanas] / skaito Giedrė Maksimaitytė. – V. : LAB, 2010. - 2 garso diskai
MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. :
Alma littera, 2008.
Tai stulbinama „Saulėlydţio― sagos
pabaiga, kurios laukėme uţgniauţę kvapą, nušviečia šio kerinčio epo, suţavėju143

sio milijonus skaitytojų, paslaptis. Dabar,
Belai apsisprendus, prasideda neregėti
dalykai, o jų padariniai gali būti pragaištingi. Vos tik plonytės Belos gyvenimo gijos regis, pradeda atgyti ir megztis, kyla
grėsmė, kad jos bus sunaikintos… amţiams.
245. Meyer, Stephenie. Jaunatis :
[romanas] / skaito Giedrė Maksimaitytė. –
V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt.
– Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Alma littera,
2009.
„Jaunatyje" Stephenie Meyer pateikia
naują patrauklų romantikos, įtampos ir
antgamtiškumo derinį. Belai Svan vienas
dalykas svarbesnis net uţ gyvybę - tai
Edvardas Kalenas. Tačiau mylėti vampyrą
- dar pavojingiau nei Bela kada nors įsivaizdavo…
246. Meyer, Stephenie. Saulėlydis :
[romanas] / skaito Jūratė Doveikienė. – V.
: LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Alma littera,
2008.
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Septyniolikmetė Bela persikrausto gyventi pas savo tėvą į nuobodų, ūkanotą
Forkso miestelį. Vargu ar ji čia ištvertų, jei
ne paslaptingas graţuolis Edvardas. Tačiau pamaţu merginai paaiškėja, kad Edvardas visai ne ţmogus ir kad draugystė
su juo gali būti mirtinai pavojinga. Nuoširdi, jautri, šilta Bela drąsiai pasitinka visus
pavojus ir siekia išsaugoti meilę.
247. Meyer, Stephenie. Uţtemimas :
[romanas] / skaito Jūratė Doveikienė. – V.
: LAB, 2010. - 1 garso diskas MP3 fmt. –
Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. : Alma littera,
2010.
Tai tečioji ţavios Stephenie Meyer
vampyrų meilės istorijos dalis. Kai Sietlą
ima gaubti masinės ţmogţudystės, o pagieţinga vampyrė ir toliau siekia keršto,
Bela vėl atsiduria pavojuje…
248. Montgomery, Lucy Maud. Anė iš
Ţaliastogių : romanas / skaito Elvyra Latėnienė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 30 egz. - Įgars. iš : V. :
Alma littera, 2007.
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Kanados rašytojos L.M. Montgomery
(1874-1942) romanas apie vienuolikmetę
rusvaplaukę Anę, kupinas gamtos groţio,
gaivaus komizmo, audringų dţiaugsmo ir
liūdesio priepuolių bei stiprios ir tyros gyvenimo meilės.
249. Petkevičius, Vytautas. Molio Motiejus - ţmonių karalius : [apysaka] / skaito
Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2010. - 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. Įgars. iš : V. : Pasviręs pasaulis, 2004.
Nuostabi ir spalvinga, gyva ir šmaikšti,
pamokanti ir juokinga, iš liaudies sakmių ir
padavimų kilusi lietuvių vaikų rašytojo klasiko pasaka apie iš molio nulipdytą ir atgijusį bebaimį kovotoją Molio Motiejų, uţ
tiesą ir ţmones paaukojusį savo gyvybę ir
įţengusį į ugnį.
250. Saja, Kazys. Patumšalė : maţas
romanas nebemaţam skaitytojui / skaito
Antanas Bernotas. – V. : LAB, 2010. - 1
garso diskas MP3 fmt. – Tir. 30 egz. –
Įgars. iš : V. : Ţaltvykslės knygos, 2008.
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Kazio Sajos „Patumšalė― - pačią Lietuvą simbolizuojantis miestelis su skaudţia jo praeitim ir ne tokia jau sėkminga
dabartim. Tai iš tiesų maţas, gyvybingas,
iš skaudţių ir linksmų nuotykių supintas
romanas jaunajam skaitytojui.
251. Sakse, Anna (Saksė, Ana). Pasakos apie gėles / skaito Valerija Vida Vidaitė. – V. : LAB, 2010. - 1 garso diskas
MP3 fmt. – Tir. 30 egz. – Įgars. iš : V. :
Vaga, 2005.
Turinys: Snieguolė ; Forsteriana ;
Pienė ; Vyšnia ; Kiaulausiukas ; Narcizas ;
Hiacintas ; Zuikio kopūstai ; Jazminas ;
Persijos alyva ; Kvaputė ; Aguona ; Lapių
uodegos ; Kurpelės ; Kamelija ; Saulėgrąţa ; Lotosas ; Raganiukė ; Czi Czina ;
Erškėtroţė ir Ryto Vėjas ; Širdelės ; Gladiolės ; Ţirniukas ; Vijoklis ; Sausaţiedis ;
Gegutės ašaros ; Vandens lelija ; Lelija ;
Orchidėjos ; Balzamina ; Granatmedis ;
Pinavija ; Magnolija
252. Vaitkevičiūtė, Daiva. Marius Pietaris ir Juodasis bokštas : apysaka / skaito
Juozas Šalkauskas. – V. : LAB, 2010. - 1
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garso diskas MP3 fmt. – Tir. 36 egz. Įgars. iš : V. : Rosma, 2006.
Marius Pietaris atsiduria magiškame
pasaulyje, kuriame jis ir jo bendraţygė
mergaitė patiria daugybę nuotykių. Pasaulį anapus Ribos valdo Magistras ir Tamplierių ordinas. Dievybės išsiaiškina, kad
išnykus magijai iš Juodojo Bokšto pasirodys demonas, o su juo pranašaujama −
turės susikauti Gyvačius. Šis smarkiai
abejoja savo pergale, tačiau gandas apie
ypatingą Mariaus Pietario galią sujudina
visą magiškąją Ţemaitiją. Dar daugiau
magijos, dar daugiau nuotykių ir pavojų!
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Brain-switch. Kelias iš depresijos. 37
Brėkštanti aušra. 244
C
Chirurgas. 170
D
Daiktai. 93
Debesis, vardu Lietuva. 236
Devyniolika minučių. 179
Didysis Getsbis. 191
Didţiųjų XX a. rašytojų apsakymai. 75
Dienoraščiai, 1978-2004. 99
Dienoraštis. 210
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Dienų puta. 220
Dievo namai. 186
Diplomatas par excellence : Kazys Lozoraitis. 60
Dostojevskis dukters akimis. 61
Durnaropių ir šunvyšnių salotos. 229
22-oji išlyga. 173
Dviejų saulių nemigusios ţaros. 109
E
Eilėraščiai. 119
Einu. 92
Erškėčių keliai. 159
Eţio elegancija. 211
F
Firminas. 184
G
„Gazpromas― — rusų ginklas. 32
Gediminas – nevainikuotas karalius. 129
Geismai. 196
Geltona muzikėlė. 120
Geriausia diena – šeštadienis. 112
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Geriausias katinas pasaulyje. 158
Germantų pusė. 218
Gidas po Lietuvos aklųjų biblioteką. 1
Gyvenimas be stogo. 39
Gyvenimas yra gyvenimas yra gyvenimas.
198
Gyvenimo spalvos. 83
Godţiųjų šunų ţvaigţdynas. 222
Greis. 195
Grobuonis. 166
Groja ir dainuoja Apolinaras Navickas. 18
H
Heroinas. 238
Homunkulai. 232
I
Ištikimoji karalienė. 141
J
Jaunatis. 245
Jaunieji liūtai. 185
Jėzus : nušvitimo istorija. 164
Jis sako „Taip!―. 151
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John F. Kennedy. Lyderio portretas. 57
Julijus Cezaris, apie. 62
Juodasis princas. 149
Juoko ir uţmaršties knyga. 216
Jūsų pasąmonės galia. 7
Jūsų vaikas. 41
K
Kaip išgyventi Marijos ţemėje. 102
Kaip suprasti, auklėti ir priţiūrėti katę. 42
Kaip suprasti, auklėti ir priţiūrėti šunį. 43
Kaip uţsiauginti baimę. 94
Kalifo rūmai. 49
Kamera. 172
Kapitono Nemo biblioteka. 228
Karalienės juokdarė. 142
Kas pranykę – sapnas. 207
Kastratai. 183
Katė, vyras ir dvi moterys. 190
Katino Murklio paţiūros į gyvenimą ir kapelmeisterio Johaneso Kreislerio biografijos fragmentai atsitiktinai išlikusiuose makulatūros lapuose. 231
Kaukės išpaţintis. 189
Kelionės su Herodotu. 47
Kelionių virusas. 48
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Kibirkštis įţiebė ugnį. 19
Ko klausia vaikai ir ką jiems atsakyti. 10
Kristus su automatu ant peties. 30
Kukockio kazusas. 226
Kuršių vikingai. 200
L
Laiko sūpuoklėse. 124
Laimė tavo rankose. 4
Laiškai ţiūrovams. 45
Laiškanešys, pasiklydęs dykumoje. 46
Laiškas tėvui. 153
Lavinkime atmintį. 8
Ledinukų bateliai. 144
Lietaus simfonija. 86
Lietuviškųjų švenčių rate. 31
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
centro tarybos 2009 m. veiklos ataskaita
LASS XXI suvaţiavimui. 21
Lietuvos Didţiosios Kunigaikštystės didikų
giminės. 63
Lietuvos tūkstantmetis = Millennium
Lithuaniae. 52
Lyg paukšteliai tie vaikai. 120
Likimų šnekos. 104
Liūtas, vardu Kristianas. 36
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M
Mabre viešbutis. 130
Madam Sagan : prie kapo duobės. 65
Maja. 204
Malina. 152
Mane gyvenimas. 66
Mano Michaelis. 237
Marius Pietaris ir Juodasis bokštas. 252
Maţosios moterys. 157
Meilė choleros metu. 197
Meilės aktas. 147
Meilės uostas – Nida. 113
Meilės viltys. 121
Mėlynoji dama. 192
Mes. 227
Mes gyvenome. 106
Mėta iš anglijos. 212
Milijonų metų šventykla. 215
Mylima. 176
Miraţas. 125
Mirtis dėl mirties. 224
Misterijos. 205
Mokslo draugai. 132
Molio Motiejus - ţmonių karalius. 249
Moteris baltais drabuţiais. 138
Moteris Berlyne. 230
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Moteris Casanovos laikais. 34
Murmanti siena. 114
Muzikinis pastišas. 20
N
Naktys ir dienos. 201
Napoleono Bonaparto triumfas ir tragedija. 54 - 55
Narsūs ir ištikimi. 234
Nė mirksnio ryţtis. 85
Nebijok gyventi! 9
Nebylus kambarys. 208
Neįtikėtinos Antrojo pasaulinio karo istorijos. 51
Nejudėk. 194
Nekantrauju patekti į dangų. 169
Nesu kaltas, kad myliu. 56
Nesudegintos ant lauţo. 118
Nešvarus ţaidimas. 161
Netikras zuikis. 116
Niekuomet nepietauk vienas ir kitos sėkmę nešančios bendravimo paslaptys. 11
Nors tavo akys jos nemato. 165
Nusikaltimai „prie Smetonos―. 29
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O
O kas po to? 76
P
Padovanok man savaitgalį. 84
Pakalnučių ţydėjimas. 71
Paliesiu gerumo spinduliu. 110
Paprasti gydymosi būdai. 38
Pasakos apie gėles. 251
Paskutinė respublika. 53
Patriotas. 77
Patumšalė : maţas romanas nebemaţam
skaitytojui. 250
Paula. 155
Penktasis kalnas. 154
Pėsčiomis į Šventąją Ţemę. 13
Pijoko chrestomatija. 100
Pinigų medis, arba Kaip ţinios, sumanumas ir kantrybė gali atnešti finansinę ramybę. 131
Pjūties metas. 79
Po lyros ţenklu. 17
Po velnių, aš tave myliu! 135
Pokalbiai su Algimantu Čekuoliu. 33
Ponia Bovari. 213
172

Pono de Moljero gyvenimas. 221
Popietė su poete Ramute Skučaite. 2
Postilės. 12
Prano Daunio 110-osios gimimo metinės.
16
Prarastas simbolis. 160
Purpurinės upės. 214
R
Ragana Marija. 127
Ramzis. 215
Rankraštis, rastas Saragosoje. 217
Raudongurklė. 206
Raudonoji azalija. 175
Rebekos istorija. 137
Regos techninės pagalbos priemonės besimokantiems asmenims. 23
Ryto garsai. 24
Rūko nesugadinti. 78
S
Salve, Regina. 87
Samos laiškai Dţeniferei. 178
Saulė ant šaligatvio. 126
Saulėlydis. 246
173

Sera gyvenimas. 67
Sezono uţdarymas. 115
Skaitantieji pirštai. 25
Skambantys operos klavyrai. 44
Skersgatvis dviem. 103
Skustuvo ašmenys. 146
SOS : medţioklės sezonas : specialiųjų
operacijų skyriaus kronika. 90
Stalinas ir Ana. 122
Stalino duktė. 69
Stasio Babono knygos „Pakalnučių ţydėjimas― sutiktuvės. 15
Stebuklingąjį ţmogų šaukiu. 111
Stiklo gaubtas. 181
Strekaza. 117
Sula. 177
Sutriuškinimas. 53
Sveika, tamsa. 162
Svetimas veidas. 163
Š
Šaolinas: laimėk nekovodamas. 6
Šatrijos Ragana. 98
Šešėlių verpėja : laukinės Todės istorija.
101
Šiapus ir anapus Vilniaus vartų. 105
174

Šilko kelias, arba 10 000 kilometrų su
„Pagieţa―. 50
Širdies plakimas. 187
Širšių fabrikas. 136
Šuolis į ugnį. 139
Švelnusis kirvis. 148
Šventovė. 145
T
Tarsi deimantas. 193
Teatrinis romanas. 221
Ten ir atgal. 5
Tesės Kent brangenybės. 174
Tobulas paveikslas. 180
Tolima erdvė. 108
Traktatas apie pupelių gliaudymą. 203
Tremties tragizmas. 199
Tūkstančiai gervių. 188
Tuluz - Lotreko gyvenimas. 68
U
Uţdarosios akcinės bendrovės „Liregus―
70-metis. 27
Uţgesęs ţvilgsnis. 241
Uţtemimas. 247
175

Uţverstas dienoraštis. 156
V
Vaikas 44. 150
Vaistingieji augalai iš Dievo sodo. 40
Valentino Vytauto Toločkos 80-metis. 26
Varinis angelas. 123
Vaško meistrė : madam Tiuso gyvenimas.
235
Vėjo takas. 74
Vėtra. 80
Vėţininkų korpusas. 225
Vienos krūties istorija. 128
Viskas apie mano šeimą. 240
Vysockis. Vienas kitas dalykas, kuriuos
apie jį ţinau. 70
Ž
Ţavusis bjaurybė. 223
Ţemaičio garlėkys. 107
Ţemiškieji dţiaugsmai. 143
Ţiauru ir neįprasta. 167
Ţydinčių merginų šešėlyje. 219
Ţymiausi pasaulio aiškiaregiai. 3
Ţlugimas. 202
176

Ţmogus. 88
Ţmonija : maištas. 89
Ţodţių menas ir muzika. 28
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