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Gerbiamas skaitytojau, 
 
Lietuvos aklųjų biblioteka, norėdama pateikti susiste-

mintą informaciją apie naujus Jums skirtus leidinius, nuo 
1999 metų leidžia informacinį leidinį „Mūsų knygos“. Jame 
pateikiamas praėjusiame ketvirtyje įgarsintų ir išleistų Brai-
lio raštu knygų sąrašas. Nuo 2016 m. I ketvirčio yra talpi-
namas ir bibliotekos savanorių įgarsintų knygų sąrašas. 
Leidinys padidintu šriftu talpinamas Lietuvos aklųjų biblio-
tekos svetainėje: www.labiblioteka.lt. 

Maloniai prašome juo naudotis. 
Laukiame Jūsų atsiliepimų, vertinimų, pageidavimų, 

patarimų.  
 

 
Leidėjai 

 
  

https://labiblioteka.lt/lietuvos-akluju-bibliotekos-katalogai/71
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NAUJA LITERATŪRA  
BRAILIO RAŠTU 

Ferrante, Elena (1943–). Apleisties dienos : [roma-
nas]. – V.: LAB, 2019. – 4 kn. – Spausdinta iš: V.: Alma lit-
tera, 2019. 

 
„Apleisties dienos“ – tai žvilgsnis į išduotos ir paliktos 

moters kenčiančią sielą. Olgos ir Mario šeimai nieko netrū-
ko – gražūs namai, augantys vaikai. Ir staiga vyras praneša 
paliekantis šeimą. Jokio paaiškinimo. Šoko ištikta moteris 
pamažu pradeda skęsti depresijos ir neapykantos liūne, 
kol, galiausiai, atsiduria ant beprotybės slenksčio. 

      
Hautzig, Esther Rudomin (1930–2009). Bekraštė ste-

pė : [romanas]. – V.: LAB, 2019. – 4 kn. – Spausdinta iš: 
V.: Alma littera, 2019. 

 
Dešimtmetė Estera buvo suimta su visa šeima ir per-

pildytais gyvuliniais vagonais iš Vilniaus nugabenta į bek-
raštes Sibiro stepes. Svetimas atšiaurus kraštas tapo jai 
pragariškais namais, kiekviena diena – mėginimu išgyventi. 
Tačiau, nepaisant visko, šios mergaitės istorija spinduliuoja 
optimizmu ir yra gražus žmogaus dvasios stiprybės pavyz-
dys. 

 
Ikstena, Nora (1969–) (Ikstena, Nora). Motinos pienas 

: romanas. – V.: LAB, 2019. – 3 kn. – Spausdinta iš: V.: Ty-
to alba, 2019. 
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Romanas „Motinos pienas“ – sukrečiantis pasakojimas 

apie sovietų režimą ir to režimo poveikį žmogui. Istorija, ku-
rią rašytoja pasakoja, pirmiausia yra moterų istorija. Joje 
atsiskleidžia trijų kartų moterų nerimas, baimė, pastangos 
mylėti ir išgyventi. 

 
Kumža, Algirdas (1956–). Rasa. Po angelo sparnu : 

tikra istorija. – V.: LAB, 2019. – 3 kn. – Spausdinta iš: V.: 
Alma littera, 2019.  

 
„Rasa. Po angelo sparnu“ – tai neįtikėtina istorija, kupi-

na didelio skausmo, bet ir gyvenimo džiaugsmo. Tikri var-
dai, tikri įvykiai. Neįkainojama Rasos patirtis atskleidžia, 
kaip gyventi, kad nesusirgtum, o užkluptas klastingos ligos 
– atsilaikytum. 

 
Lipskis, Stasys (1941–). Ilgesio elegijos : biografinė 

knyga apie žymaus lietuvių poeto Jono Aisčio gyvenimo 
dramą. – V.: LAB, 2019. – 2 kn. – Spausdinta iš: V.: Žuvėd-
ra, 2019.  

 
Jonas Aistis – vienas žymiausių lietuvių poetų, dar 

1937–aisiais pelnęs Lietuvos valstybinę premiją. Baigęs 
mokslus Prancūzijoje, vėliau persikėlė į JAV, daug metų 
dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone. Paskutiniąsias tris 
savo gyvenimo savaites Jonas Aistis praleido ligoninėje. 
Kentėdamas didžiulius skausmus, bet neprarasdamas są-
monės, jis turėjo galimybę apmąstyti nueitą kelią, prisiminti 
savo artimiausius bičiulius… 
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Malda : pagal Antoine’ą de Saint–Exupéry. – V.: LAB, 

2019. – 1 kn. – Spausdinta iš: V.: Mažoji leidykla, 2018.  
 
„Maldos“ autorius – tarsi suaugęs Mažasis princas – 

puikiai supranta, kad gyvenimas negali būti vien tik sėk-
mingas. Jis prašo stiprybės ir išminties visus pralaimėjimus 
ir klaidas priimti ir išgyventi, jis prašo draugystės, nes tai 
yra trapiausia ir gražiausia gyvenimo dovana. Ir atsiduoda 
Dievui, sakydamas, kad turbūt tik jis geriausiai žino, ko iš 
tiesų reikia žmogui. 

 
Mataitytė, Rūta (1972–). T(r)ojus : romanas. – V.: 

LAB, 2019. – 2 kn. – Spausdinta iš: V.: Gelmės, 2019.  
 
Romanas „T(r)ojus“ pasakoja advokato Trojaus Lam-

bergo ir jo gabiausios studentės Raminos paslaptingą ir 
netgi detektyvinę istoriją. Rašytojos meistriškai konstruoja-
mas siužetas įtraukia akimirksniu – labai greitai tampa aki-
vaizdu, jog šių dviejų žmonių gyvenimai bei likimai glau-
džiai susiję. 

 
Morris, Heather (1953–). Aušvico tatuiruotojas : roma-

nas. – V.: LAB, 2019. – 4 kn. – Spausdinta iš: V.: Baltos 
lankos, 2019. 

 
Naujosios Zelandijos ir Australijos rašytojos Heather 

Morris knyga „Aušvico tatuiruotojas“ – tai graži, įtraukianti 
istorija apie viltį ir drąsą. Pasakojimas paremtas tikrais įvy-
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kiais, kuriuos autorei papasakojo Holokaustą išgyvenęs 
Aušvico tatuiruotojas Leilas Sokolovas. 

    
Pezzali, Letizia (1979–). Ištikimybė : romanas. – V.: 

LAB, 2019. – 3 kn. – Spausdinta iš: V.: Alma littera, 2019. 
 
„Ištikimybė“ – tai romanas apie galią, aistros prigimtį ir 

šiems laikams būdingą poreikį rasti naują kalbėjimo su 
žmogumi būdą. Džiulija dirba banke, Londone, turi daug 
pinigų, labai mažai laisvo laiko, o jos santykiai su žmonė-
mis apsiriboja skambučiais telefonu bei socialiniais tinklais. 

KNYGOS BRAILIO RAŠTU,  
IŠLEISTOS PAGAL POREIKĮ 

Beam, Christy Wilson (1972–) (Bym, Kristi). Stebuk-
lai iš Dangaus : maža mergaitė, jos kelionė į Dangų ir 
nuostabi išgijimo istorija : tikra istorija. – V.: LAB, 2019. – 2 
kn. – Spausdinta iš: V.: Gelmės, 2017.  

 
Įsivaizduokite: gyvenate įprastą laimingą šeimyninį gy-

venimą, turite vyrą, tris nuostabias dukras… Ir staiga vieną 
dieną jūsų pasaulis sugriūva – jūsų dukra serga nepagy-
doma liga. Jos gyvenimas niekada nebebus toks, koks bu-
vo, maža to – jis niekada nebus normalus. 

 
Duras, Marguerite (1914–1996) (Diuras, Margerita). 

Tarkvinijos arkliukai : romanas. – V.: LAB, 2019. – 2 kn. – 
Spausdinta iš: V.: Alma littera, 2001.  
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Šio romano herojai nuobodžiaudami ir postringaudami 
atostogauja prie jūros. Vienatvė, nuobodis, stingulys – nuo-
latinė herojų būsena, tačiau po šiuo luobu rusena neblės-
tantis meilės ilgesys. Ir kai gyvenimas tampa, regis, bevil-
tiškas, netikėtai pasirodo jis… 

  
Finkelšteinaitė, Judita. Masažas : [praktinis vadovas] 

/ J. Finkelšteinaitė, N. K. Valužienė, J. Damanskas. – V.: 
LAB, 2019. – 4 kn. – Spausdinta iš: V.: Avicena, 1998. 

 
Knygoje aprašomas masažo poveikis žmogaus orga-

nizmui, gydomojo masažo būdai, atskirų kūno dalių masa-
žas. Aprašytos judriojo aparato ligos ir traumos, masažo 
procedūros po chirurginių operacijų, sergant ginekologinė-
mis ligomis, specialieji segmentinio masažo būdai.  

      
Gaiman, Neil (1960–) (Geimanas, Nylas). Vandeny-

nas kelio gale : romanas. – V.: LAB, 2019. – 2 kn. – 
Spausdinta iš: V.: Bonus animus, 2018. 

 
„Vandenynas kelio gale“ – tai pasakojimas apie nepa-

kartojamą ir bauginančią kelionę, kurią įveikę mes tampa-
me brandžiais žmonėmis, tai – poetiškas ir liūdnas kūrinys, 
tai – pasaka, kurią privalu perskaityti suaugusiesiems, kad 
neužmirštų, jog stebuklai visada šalia. 

 
Grossman, David. Užeina kartą arklys į barą : roma-

nas. – V.: LAB, 2019. – 2 kn. – Spausdinta iš: V.: Sofoklis, 
2018. 
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Tai komiko Dovo Grinšteino gyvenimo istorija, kurią jis 
nusprendžia papasakoti neįprastai – komiško pasirodymo 
klube metu. Apie šio pasirodymo detales sužinome iš A-
vishai Lazaro, kuris sulaukia Grinšteino kvietimo į klubą. Jie 
buvo pažįstami vaikystėje, tačiau jau daugiau nei keturias-
dešimt metų nebuvo vienas kito sutikę...   

 
Šinigoj, Damijan (1964–). Evos beieškant : romanas. 

– V.: LAB, 2019. – 2 kn. – Spausdinta iš: V.: Gelmės, 2019. 
 
„Evos beieškant“ – tai romanas paaugliams, galime 

vadinti nuotykių (kelionių) per vasaros atostogas pasakoji-
mu. Švedas Leonas ir slovėnė Eva kelis metus bendrauja 
virtualiai – skaipu, tad jau pribręsta laikas susipažinti gyvai. 
Leonas trokšta per vasaros atostogas aplankyti Slovėniją ir 
savo draugę, tačiau tėvų atostogų planai kitokie, tad tenka 
įdėti pastangų, kad įtikintų tėvus keliauti į Slovėniją. 
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2019 M. KETVIRTAME KETVIRTYJE  
ĮGARSINTA LITERATŪRA 

EUROPOS SĄJUNGA 

Linas Kojala. Europa? : pokalbiai su prezidentais, mi-
nistrais, patarėjais ir taksistais apie mūsų ateitį. – Vilnius : 
Tyto alba, 2019. – 359 p. 

PREZIDENTAI 

Daiva Ulbinaitė. Nustokim krūpčiot : Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2019. – 247 p.  

NUSIKALTIMAI 

Rūta Janutienė. Ir saugok mus nuo piktojo… : šešėli-
nis elito gyvenimas, papasakotas Henriko Daktaro ir Vlado 
Belecko. – Vilnius : Nataiva, 2019. – 390 p.  

MENAS 

Kaip menas moko matyti / iš anglų kalbos vertė Pau-
lius Jevsejevas. – Vilnius : Kitos knygos, 2019. – 189 p.  



 11 

LITERATŪROS KRITIKA 

Claudio Paolucci. Umberto Eco : tarp Tvarkos ir Nuo-
tykio / iš italų kalbos vertė Toma Gudelytė. – Vilnius : Tyto 
alba, 2019. – 309 p. 

KELIONĖS 

Stephanie Rosenbloom. Vienumos metas : keturi 
metų laikai, keturi miestai ir vienumos džiaugsmai / iš anglų 
kalbos vertė Ieva Šimkuvienė. – Vilnius : Vaga, 2018. – 
302 p.    

 
Lina Limantaitė. Umbrija : žalioji Italijos širdis. – Vil-

nius : Aukso pieva, 2019. – 470 p.  

BIOGRAFIJOS 

Elena Favilli. Vakaro istorijos mergaitėms maištinin-
kėms : 100 pasakojimų apie išskirtines moteris / vertimas: 
Mila Monk. – Vilnius : Dvi tylos, 2017. – 212 p.  

ISTORIJA 

Tomas Balkelis. Lemtingi metai : Lietuva 1914–1923 
m. : karas, revoliucija ir tautos gimimas. – Vilnius : Tyto al-
ba, 2019. – 350 p.  
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Timothy Snyder. Juodžemis : Holokaustas kaip istorija 

ir perspėjimas / iš anglų kalbos vertė Aistis Žekevičius. – 
Kaunas : Jotema, 2019. – 439 p.  

LIETUVIŲ  
GROŽINĖ LITERATŪRA 

Aneta Anra. Niki : dvigubas portretas : romanas. – Vil-
nius : Tyto alba, 2019. – 230 p. 

 
„Niki: dvigubas portretas“ – romanas apie Maleną, 

merginą iš Žvėryno ir apie Niki de Saint Phalle – pasaulinio 
garso menininkę iš Paryžiaus. Niki ir Malena, gimusios tą 
pačią dieną, po Skorpiono ženklu, jas skiria pusė amžiaus, 
tautybė, geografija, jos neturi bendrų prisiminimų. Malena 
ieško tėvo, gyvena su Dailininku, Niki šaudė į paveikslus ir 
kūrė monumentalių moterų skulptūras, akiplėšiškai vedė 
vyrus iš proto... 

 
Ramūnas Bogdanas. Prie bedugnės : romanas. – Vil-

nius : „Baltų lankų“ leidyba, 2018. – 447 p. – Ciklo „Ukrai-
nos tridantis“ 1–oji knyga. 

 
Šis įtempto siužeto romanas – tai pavojų kupina ke-

lionė po pūliuojančią, bet bandančią išgyti šalį nuo te-
bemiegančio provincijos Maidano iki spalvingos Odesos 
ir kartu vidinė kelionė žmogaus, kuris žūtbūt siekia lais-
vės ir teisingumo. 
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Gintautas Genys. Pagaunės medžioklė : romanas :  

T. 3. – Kaunas : Kalendorius, 2019. – 382 p. 
 
Autorius, atidžiai išstudijavęs XIX a. 2–7 dešimtmečių 

Rusijos, Lenkijos ir Lietuvos istorijos vyksmą, nuosekliai ir 
gyvai atskleidžia baisią tarpusavio santykių dramą. Likimai, 
kovos, intrigos, politinės ambicijos ir laisvės troškimas – vi-
sa tai verda išdavysčių, rūmų gašlumo, istorinių neteisybių 
ir tiesos ieškotojų kraujo katile. 

 
Vincas Mykolaitis–Putinas. Altorių šešėly : romanas. 

– Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2014. –  714 p. 
 
„Altorių šešėly“ –  psichologinis romanas ypač svarbus 

XX a. ketvirtojo dešimtmečio literatūros kontekste, nes pui-
kiai atskleidžia filosofinį pagrindinio veikėjo santykį su gy-
venamuoju laiku. „Altorių šešėly“ pradėjo naują kelią lietu-
vių romano istorijoje ir iki šiol tebelaikomas geriausiu psi-
chologiniu romanu lietuvių literatūroje.     

   
Marius Repšys. Heraklis Nr. 4 : biografinis romanas . 

– Vilnius : BALTO leidybos namai, 2019.  – 239 p. 
 
Kodėl aš parašiau šią knygą? Todėl, kad tyla yra bep-

rasmė. Todėl, kad toks esu ne vienas. Todėl, kad žinau, 
kaip jaučiasi žmonės, kuriems psichiatras ligos istorijoje į-
rašo diagnozę. Rašiau, kai skaudėjo, kai gelbėjausi nuo 
svečių ir balsų savo galvoje, minčių apie savižudybę. Dva-
sios liga Lietuvoje – vis dar stigma. Taip ir liks, jei tylėsime. 
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Stebėkite save ir kitus – egzistuoja laikas, kai vieni kitiems 
dar galime padėti. Marius Repšys, aktorius. 

 
Rasa Sagė. Tavo likimo krašteliu einu : romanas. – 

Vilnius : Alma littera, 2019. – 264 p. 
 
Antras rašytojos Rasos Sagės romanas „Tavo likimo 

krašteliu einu“ – apie meilę ir neapykantą, konkurenciją ir 
nepagrįstus lūkesčius, vienatvę ir skaudžiausius praradi-
mus... Ir apie tai, kad net menkiausias mūsų ištartas žodis 
gali pakeisti kito žmogaus likimą. 

 
Jurga Tumasonytė. Undinės : apsakymai. – Vilnius : 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019. – 187 p. 
 
Antroji autorės knyga „Undinės“ – posūkis į didesnės 

apimties kūrinius, įsiklausant į lietuvių novelistikos tradici-
jas. Ji plačiai parodo pagrindinius personažus, vykusiai 
perteikia jų jausmų dramas, veikėjų moralės ir požiūrių su-
sikirtimus, bendravimo problemas.  Tikroviškuose pasako-
jimuose juntamas reiškinių reliatyvumas, aplinkybių dvily-
pumas, magiškosios fantastikos ir magiškojo realizmo ele-
mentai, meistriškai sudėliojami prasminiai akcentai, neretai 
pasitelkiami netikėtumo, keistumo konstravimo ženklai. 

 
Kotryna Zylė. Sukeistas : mistinis romanas. – Vilnius : 

Aukso žuvys, 2019. – 231 p.  
 
O ką, jeigu vieną dieną jūsų miestas virstų bekraščio 

sniego ir šalčio kalėjimu? Jei mokyklos rūsio tamsoje sutik-
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tumėt patį Velnią, o baltai apsigobusi Giltinė atkeliautų 
gerokai anksčiau, nei tikėjotės? Šių dienų Vilnius. Šešio-
likmečiai Gabija ir Gedas mokosi Dailės mokykloje. Abu jie 
– labai skirtingi ir abiem vienu metu ima dėtis keisti dalykai. 
Beužgimstantys jausmai netikėtai lemia dviejų pasaulių – 
realaus ir anapusinio – susidūrimą. 

UŽSIENIO ŠALIŲ  
GROŽINĖ LITERATŪRA 

Taylor Adams. Be išeities : trileris /  iš anglų kalbos 
vertė Gabrielė Virbickienė. – Vilnius : BALTO leidybos na-
mai, 2018. – 334 p.  

 
Aštrus, baugus ir įtampos kupinas Tayloro A-

damso trileris “Be išeities“ įtraukia tarsi meistriškas veiksmo 
filmas. Kai jau atrodo, kad pagalba čia pat, tenka atlaikyti 
dar sunkesnį išbandymą... 

 
Fredrik Backman. Čia buvo Brita Marija : romanas / iš 

švedų kalbos vertė Virginija Jurgaitytė. – Vilnius : Alma lit-
tera, 2019. – 310 p. 

 
Knygos tekste apstu paradoksų, humoro ir išminties, tai 

romanas, skirtas universaliam skoniui, jis patenkins ir di-
džiausią literatūros gurmaną, ir skaitytoją, kuris moka 
džiaugtis tiesiog puikiai papasakota istorija. Rašytojo su-
kurti personažai paperka nuoširdumu, humoru ir empatija 
bei džiugina, graudina ir šildo viso pasaulio skaitytojų šir-
dis. 
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Julian Barnies. Vienintelė istorija : romanas / iš anglų 

kalbos vertė Nijolė Regina Chijenienė. – Vilnius : „Baltų 
lankų“ leidyba, 2019. – 234 p. 

 
Vienintelė istorija – ta, kuri pati reikšmingiausia gyve-

nime, ta, kurią iš tikrųjų verta pasakoti. Ši istorija būtent to-
kia: nepakartojamos ir nuolat su ilgesiu prisimenamos mei-
lės istorija. Meilės, kuri yra aistringa, nerūpestinga, kurianti, 
kupina džiaugsmingos išsipildymo nuojautos ir kartu pama-
žu griaunanti, žlugdanti, pripildanti gyvenimą skausmo ir 
nevilties. 

 
Emily Barr. Flora prisiminimų labirinte : romanas / iš 

anglų kalbos vertė Aušra Lapinskienė. – Vilnius : Alma litte-
ra, 201. – 277 p.  

 
Floros gyvenimas primena tūkstančius išmėtytų dėlio-

nės detalių. Kiekvieną rytą pabudusi ji turi jas sudėlioti į vie-
tas. Flora kasdien turi prisiminti, kas ji, kiek jai metų, ką turi 
daryti ir kur eiti. Floros gyvenimą aukštyn kojomis apverčia 
mažytis prisiminimas. Mergina prisimena nuostabų paplū-
dimį, vidurnaktį ir svaiginantį bučinį su vaikinu. Susikrovusi 
mantą, telefoną, laiškus nuo brolio iš Paryžiaus ir galybę 
priminimo raštelių, Flora ryžtasi ieškoti savo meilės, savo 
gyvenimo stebuklo ir... savęs. 
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Samuel Bjørk. Pelėda medžioja naktį : trileris / iš nor-
vegų kalbos vertė Viktorija Gercmanienė. – Vilnius : Alma 
littera, 2019. – 429 p. 

 
Miške, plunksnų pataluose tarp pentagramos forma 

sustatytų žvakių randama negyva paauglė, prieš tris mėne-
sius dingusi iš našlaičių namų. Detektyvė Mia Kriuger iš 
karto įtaria ritualinę žmogžudystę. Dėl įkalčių trūkumo tyri-
mas nejuda iš vietos. Lyg iš niekur atsiradęs paslaptingasis 
kompiuterių genijus įneša dar daugiau sumaišties. Jo paro-
dytame vaizdo įraše – prieš mirtį nufilmuota mergina, o še-
šėly išnyra mirties paukščio – pelėdos – siluetas... 

 
Rhys Bowen. Toskanos vaikas : romanas / iš anglų 

kalbos vertė Regina Šeškuvienė. – Vilnius : BALTO, 2019. 
– 348 p. 

 
1944–ieji. Pamušto britų bombonešio pilotas Hugas 

Langlis parašiutu nusileidžia į žaliuojančius vokiečių oku-
puotos Toskanos laukus. Sunkiai sužeistas jis randa prieg-
lobstį apgriuvusiame vienuolyne ir Sofijos Bartoli glėbyje. 
Tačiau tarp jų įsiplieskusią meilę užtemdo negailestinga iš-
davystė. Praeina beveik trisdešimt metų. Hugo Langlio 
duktė Džoana grįžta į gimtuosius namus Anglijos pakrašty-
je laidoti tėvo. Tarp asmeninių tėvo daiktų ji randa neatp-
lėštą laišką Sofijai, o jame – netikėtą žinią. Norėdama iš-
siaiškinti, ką gi visą gyvenimą nuo jos slėpė tėvas, Džoana 
leidžiasi į Toskaną.  
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Joanna Cannon. Trys tiesos apie Elsę : romanas /iš 
anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė. – Vilnius : Tyto alba, 
2019. – 374 p. 

 
Florensei aštuoniasdešimt ketveri, ji gyvena „Vyšnių 

sodo“ senelių namuose. Pargriuvusi ji neįstengia atsikelt – 
ir laukdama, kol kas nors ateis jos išgelbėti, ji ima svarstyti: 
ar žavus naujas šių namų gyventojas yra iš tiesų tas, kas 
sakosi esąs? Jei taip, tai kodėl jis toks panašus į vyrą, kurį 
ji pažinojo, mirusį prieš šešiasdešimt metų? Atvykėlis pa-
žadina jos prisiminimus, ir dvi geriausios draugės – Flo-
rensė ir Elsė ima baimintis, kad į dienos šviesą iškils di-
džiausia jų jaunystės paslaptis… 

 
Chris Carter. Krucifiksas : detektyvinis romanas / iš 

anglų kalbos vertė Vilma Krinevičienė. – Kaunas : Jotema, 
2019. – 383 p. 

 
Apleistame name Los Andžele randama jauna išniekin-

ta ir žiauriai nužudyta moteris. Ant sprando jai išraižytas 
keistas dvigubas kryžius — tai psichopato, žinomo kaip 
Krucifiksas, ženklas. Bet prieš dvejus metus Krucifiksas 
buvo sugautas, nuteistas ir jam įvykdyta mirties bausmė. O 
gal jį kas nors mėgdžioja? O gal tikrasis Krucifiksas vis dar 
laisvėje ir erzina Hanterį, kuriam niekaip nepavyksta jo 
atskleisti ir sugauti? Roberto Hanterio ir jo naujojo partnerio 
laukia nesuvokiamas košmaras... 
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Jean–Gabriel Causse. Mūsų gyvenimo spalvos : ro-
manas / iš prancūzų kalbos vertė Donata Pleskevičienė. – 
Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018. – 319 p. 

 
Pirmiausia Žemėje dingsta geltona spalva. Saulė ima 

švytėti drumzlinai. Pamažu nyksta ir kitos spalvos. Kyla pa-
nika. Vaikai parke tyli, girdėti tik paukščių balsai. Bespalviai 
maisto produktai nežadina apetito. Visus kamuoja klausi-
mas – kas gi atsitiko? Gelbėti bespalvio pasaulio užsimoja 
neįprasta pora. Gyvenimu nusivylęs pieštukų fabriko darbi-
ninkas Arturas ir Šarlotė, nuo gimimo akla mokslininkė, ty-
rinėjanti spalvas, nors pati jų niekada nėra regėjusi. 

 
Diane Chamberlain. Įlanka vidurnaktį : romanas / iš 

anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. – Vilnius : Alma lit-
tera, 2019. – 428 p. 

 
„Įlanka vidurnaktį“ – tai nuostabus, įtaigus, ir jautrus 

pasakojimas apie kelių kartų santykius, kovą su praeities 
šešėliais ir tikrąją meilę, apie tai, kad praeities negandos 
gali išskirti žmones ir iš naujo sujungti. 

 
Mary Higgins Clark. Vienui viena : romanas / iš anglų 

kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. – Vilnius : Alma littera, 
2019. – 264 p. 

 
Į pirmąją kelionę aplink pasaulį išplaukęs kruizinis lai-

neris „Karalienė Šarlotė“ turėjo priblokšti keleivius aukš-
čiausio lygio prabanga. Emilė Heivud viešai pažadėjo į ke-
lionę pasiimti neįkainojamą smaragdų vėrinį, pasak legen-
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dos, kitados priklausiusį Egipto karalienei Kleopatrai. Ke-
lionės išvakarėse žiniasklaida pranešė, kad į Kleopatros 
vėrinį nusitaikė akiplėšiškomis vagystėmis išgarsėjęs Tūks-
tantveidis Žmogus. Laivo savininkas Gregoris Morisonas ti-
kėjosi, kad kelionė bus tobula, o svečiai patirs aibę nepa-
kartojamų įspūdžių. Tačiau trečią kelionės dieną ledi Em 
buvo aptikta negyva savo kajutėje, o jos vėrinys pradingo... 

 
Bill Clinton, James Patterson. Prezidentas dingo : tri-

leris / iš anglų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. – Vilnius 
: Alma littera, 2019. – 506 p. 

 
Amerikos padangę užtemdė pražūtingo teroristinio iš-

puolio šešėlis. Sklinda gandai, kad teroristai turi rėmėjų 
aukščiausiuose JAV  valdžios sluoksniuose. Išdavyste įta-
riamas net ir pats JAV prezidentas. O kai prezidentas neti-
kėtai dingsta, baimė ir netikrumas sukausto visą šalį... 
Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Bilas Klintonas ir 
daugybės bestselerių autorius Jamesas Pattersonas su-
jungė savo unikalius talentus ir sukūrė kaip reta tikrovišką 
bei kvapą gniaužiantį trilerį. 

 
Teresa Driscoll. Aš stebiu tave : psichologinis trileris / 

iš anglų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. – Vilnius : BAL-
TO leidybos namai, 2018. – 349 p. 

 
Psichologinių trilerių autorė Teresa Driscoll, beveik dvi-

dešimt metų dirbusi televizijos žurnaliste ir rengusi krimina-
linių įvykių reportažus, tikroviškai pasakoja merginos din-
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gimo dramą. Meistriškai išdėliotos užuominos verčia vis gi-
liau panirti į daugiasluoksnių veikėjų paslaptis. 

 
Joy Fielding. Bloga duktė : trileris / iš anglų kalbos 

vertė Birutė Tautvydaitė. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 
2019. – 413 p. 

 
Išgirdusi šiurpią žinią, kad tėvas, jauna jo žmona ir dvy-

likametė podukra buvo sunkiai sužeisti per ginkluotą apip-
lėšimą, Robina priversta grįžti į gimtąjį miestą. Tėvo aro-
gancija, valdingumas, ir nuolatinė neištikimybė, mamos liga 
ir mirtis, nevykusiai susiklostę sesers ir brolio likimai sus-
kaldė šeimą. Kol ligoninėje tėvas kovoja už savo gyvybę, o 
policija nesėkmingai bando aiškintis nusikaltėlių tapatybes, 
Robina bando atkurti santykius su artimaisiais. Bet... 

 
Jane Gardam. Vyras be trūkumų : romanas / iš anglų 

kalbos vertė Danguolė Žalytė–Steiblienė. – Vilnius : Tyto 
alba, 2019. – 341 p. 

 
Romane rašytoja atskleidžia mums menkai pažįstamą, 

skaudžią Radžo našlaičių istoriją. Radžo našlaičiais buvo 
vadinami vaikai, kurių tėvai tarnavo Britų imperijai Rytuose, 
juos tėvai dar visai mažus išsiųsdavo mokytis į Didžiąją Bri-
taniją. Ten vaikai dažnai augdavo svetimose šeimose ar in-
ternatuose, tad daugelis jų jausdavosi svetimi ir vieniši. To-
kį likimą patyrė ir romano „Vyras be trūkumų“ pagrindinis 
herojus – seras Edvardas Federsas. 

 

https://www.moteris.lt/lt/temos/vaikai
https://www.moteris.lt/lt/temos/romano
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Lisa Gardner. Trečioji auka : detektyvinis romanas / iš 
anglų kalbos vertė Dalia Paslauskienė. – Kaunas : Jotema, 
2019. – 400 p. 

 
Vienos populiariausių pasaulyje detektyvinių trilerių kū-

rėjų Lisos Gardner romanas “Trečioji auka“ tęsia dar vieną 
kvapą gniaužiančių bylų seriją. Šį kartą veiksmas sukasi 
apie ramų miestelį ir jo gyventojus, kuriems teks išgyventi 
ne vieną siaubingą dieną. O aiškintis tiesą nepatyrusiai pa-
reigūnei padės psichologinių portretų kūrimo ekspertas. 

 
Noah Gordon. Savi keliai : romanas / iš anglų kalbos 

vertė Leonas Judelevičius. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 
350 p. 

 
Trečioji amerikiečių autoriaus Noah Gordono trilogijos 

knyga „Savi keliai“ (pirmoji – „Gydytojas. Avicenos moki-
nys“, antroji – „Šamanas“) pasakoja jau šių laikų istoriją. 
Šįkart šeimos istorijos centre moteris – talentinga prestiži-
nės Bostono ligoninės gydytoja Roberta Dž. Koul, kuri vie-
ną rytą, pažvelgusi į veidrodį, supranta, kad jos gyvenimas 
nėra toks, kokio troško, ir dėl naujų pokyčių reikės nemažų 
pastangų... 

 
Anne Griffin. Kai viskas pasakyta : romanas / iš anglų 

kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2019. – 
254 p. 

 
„Kai viskas pasakyta“ – nepaprastai stiprus pasakoji-

mas apie vieno žmogaus gyvenimą. Tai ir meilės, ir neapy-

https://www.knygos.lt/lt/knygos/gydytojas--avicenos-mokinys-/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/gydytojas--avicenos-mokinys-/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/samanas--2018-/
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kantos, ir išdavystės, ir atleidimo istorija, kurią skaitydami 
girdime airišką akcentą. Morisas Henigenas – melancholiš-
kas ir šelmiškas, kaip visi airiai, jis sugriebia jūsų širdį pa-
čiais pirmais žodžiais ir nepaleidžia iki pat pabaigos. Suk-
rečiančios pabaigos. 

 
Sally Hepworth. Anyta : psichologinis trileris / iš anglų 

kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. – Vilnius : BALTO leidy-
bos namai, 2019. – 366 p. 

 
Daugiasluoksnis romanas apie šeimos santykius ir 

lemtingus pasirinkimus. Galima jį skaityti kaip painią detek-
tyvinę istoriją, bet greičiau tai – psichologinė drama, atsk-
leidžianti sudėtingus veikėjų charakterius ir veiksmų moty-
vus. 

 
Kati Hiekkapelto. Klajūnai : detektyvinis romanas / iš 

suomių kalbos vertė Simona Dobrovolskytė. – Vilnius : So-
foklis, 2019. – 316 p. 

 
„Klajūnai“ – tai trečioji serijos knyga apie Aną Feketę – jauną 

Jugoslavijos vengrę, dirbančią Suomijos policijoje – ir jos krimina-
linių nusikaltimų tyrimus (pirmoji – „Kolibris“,  antroji – „Bejėgiai“). 

 
Guzel Jachina. Mano vaikai… : romanas / iš rusų kal-

bos vertė Zita Marienė. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 429 
p. 

 
„Mano vaikai“ – kuklaus mokytojo Jakobo Ivanovičiaus 

Bacho, istorija. Romane pasakojama apie meilę, pasiauko-

https://www.knygos.lt/lt/knygos/kolibris/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/bejegiai/
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jimą ir stebuklus. Apie našlaičius vaikus ir našlaitę tautą. 
Apie „mažo žmogaus“ nereikšmingumą ir jo dvasios tvirty-
bę didžiosios istorijos verpetuose. Apie suaugusiųjų prisi-
taikėliškumą, baimę ir siaubą bei jų dar nesugadintus vai-
kus, linksmus ir drąsius, – vienintelę tėvų viltį. 

 
Erin Kelly. Jis pasakė. Ji pasakė : romanas / iš anglų 

kalbos vertė Ieva Albertavičienė. – Vilnius : Lietuvos rašy-
tojų sąjungos leidykla, 2019. – 486 p. 

 
„Jis pasakė. Ji pasakė“ – kupinas siužeto vingių ver-

čiantis susimąstyti trileris. Erin Kelly pasakoja, kaip siek-
dami saugumo, ryžtamės meluoti sau, o dažnai – ir kitiems, 
kad šie patikėtų mūsų pasakojama versija. 

 
Liz Lawler. Neprabusk : romanas / iš anglų kalbos ver-

tė Ieva Balčiūnaitė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, 2019. – 422 p. 

 
Pasakojime netrūksta įtampos, žmogžudysčių, tarpu-

savyje susijusių paslaptingų įvykių, grėsmės ir pavojų. Pa-
vydas virsta panieka, draugai pasirodo netikri, o jų vieton 
stoja buvę priešai. Aleksos vaikinas ja netiki, policija sten-
giasi viską užglaistyti, gydytojai moters problemas ignoruo-
ja, o aplink tvyro nepasitikėjimo atmosfera. Trileryje susipi-
na žmogiškosios emocijos ir jausmai, kurių nepajėgia per-
rėkti bejėgiškas Aleksos balsas. 
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Penelope Lively. Mėnulio tigras : romanas / iš anglų 
kalbos vertė Violeta Tauragienė. – Vilnius : Lietuvos rašy-
tojų sąjungos leidykla, 2019. – 279 p. 

 
Klaudija Hempton guli mirties patale ligoninėje. Slau-

gėms ji prisipažįsta kurianti svarbiausią savo gyvenimo kū-
rinį – pasaulio istoriją. Klaudijos pasakojimas susipynęs su 
kitų žmonių istorijomis: motinos Editos, brolio Gordono, 
meilužio Džesperio, dukters Lisos, o ypač dar vieno žmo-
gaus, – Tomo. Pastarasis – jos gyvenimo šerdis, didžioji 
meilė, atrasta ir netrukus prarasta Egipte. Prisimindama 
tuos, kuriuos pažinojo, Klaudija lipdo spalvingą savo epo-
chos mozaiką.  

 
Christine Mangan. Naktis virš Tanžero : romanas / iš 

anglų kalbos vertė Anita Kapočiūtė. – Vilnius : „Baltų lankų“ 
leidyba, 2019 . – 316 p. 

 
Alisai Šipli gyvenimas pamėtėjo neįkainojamą progą 

pabėgti nuo visko, kas ją iki šiol slėgė, – dabar jos laukia 
santuoka ir nieko netemdoma pradžia egzotiškajame Tan-
žere. Tad ji mažiausiai tikisi Maroke sutikti Liusę Meison. 
Dvi kadaise neišskiriamos draugės nebendravo jau dau-
giau kaip metus. Alisai šis susitikimas leidžia naujai paž-
velgti į Tanžerą: ji pasiduoda visad guvios ir drąsios drau-
gės įtakai ir leidžiasi apgaubiama naujų Maroko potyrių. 
Tačiau ilgainiui Liusės priežiūra, kontroliavimas ima vargin-
ti. Nerimas ir įtampa dar labiau sustiprėja, kai dingsta A-
lisos vyras.  
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Fiona Mclntosh. Prarastų svajonių dvelksmas : roma-
nas / iš anglų kalbos vertė Irma Šlekytė. – Vilnius : Alma lit-
tera, 2019. – 460 p. 

 
Nuo Provanso laukų iki okupuoto Paryžiaus gatvių: 

„Prarastų svajonių dvelksmas“ – nepaprasta, jaudinanti is-
torija, kupina veiksmo ir nuotykių, sudaužytų širdžių ir aist-
ros, pasiaukojimo ir išdavystės. 

 
Madeline Miller. Kirkė : romanas / iš anglų kalbos ver-

tė Eglė Raudonikienė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 
2019. – 414 p. 

 
„Kirkė“ – ryškių veikėjų ir užburiančios kalbos pasa-

kojimas apie šeimos susipriešinimą, dievų intrigas, 
sąžinę ir atsakomybę už savo klaidas, apie nepaprastą 
moters valią ir motinos meilę, stiprybę, pasiaukojimą ir 
pergales vyrų pasaulyje. 

 
Santa Montefiore. Pilies šešėliuose : romanas / iš 

anglų kalbos vertė Vaida Kelerienė. – Vilnius : Alma littera, 
2019. – 350 p. 

 
Paslaptingoje ir įtraukiančioje istorijoje susipina praeitis 

ir dabartis, netikėtumai ir paslaptys, artimųjų praradimo 
skausmas ir aistringi romantiški jausmai. „Visiems, kurie 
yra praradę artimą žmogų, noriu pasakyti, kad išėjusieji vi-
suomet yra šalia ir niekuomet mūsų neapleidžia. Jei galėtų 
kalbėti, jie mums pasakytų esantys laimingi ir džiaugiasi 
sugrįžę Namo.“ Santa Montefiore 
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Alex North. Šnabždėtojas : detektyvinis romanas / iš 

anglų kalbos vertė Agnė Sūnaitė. – Vilnius : Sofoklis, 2019. 
– 383 p.  

 
Netikėtai mirus mylimai žmonai, Tomas lieka vienas 

auginti mažametį sūnų Džeiką. Siekdami sustiprinti tarpu-
savio ryšį ir pradėti gyvenimą iš naujo, jie persikrausto į 
namą Federbanke. Persikėlus paaiškėja, kad miesto praei-
tyje glūdi šiurpūs nusikaltimai, apie kuriuos nepriimta gar-
siai kalbėti... 

 
Beth ƠLeary. Atskirai kartu : romanas / iš anglų kalbos 

vertė Viktorija Uzėlaitė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjun-
gos leidykla, 2019. – 432 p. 

 
Tifė ir Leonas – kiekvienas užkluptas savo rūpesčių. 

Tifė nebeturi kur gyventi. Jai skubiai reikia naujo būsto, bet 
gaudama tik kuklų atlyginimą ji negali išlaidauti. Leonas 
dirba naktiniu slaugu paliatyviosios slaugos ligoninėje. Jis 
labiau rūpinasi kitais žmonėmis nei pats savimi. Jo tikslas 
vienas – išlaisvinti nekaltai įkalintą savo brolį, o tam jam 
reikia pinigų... 

 
Amos Oz. Judas : romanas / iš hebrajų kalbos vertė 

Kristina Gudelytė–Lasman. – Vilnius : Sofoklis, 2019. – 318 
p. 

 



 28 

Vieno garsiausių šiandienos Izraelio rašytojų Amoso 
Ozo naujausias romanas „Judas“ – tai pasakojimas apie 
išdavystę, apie nesibaigiančią žydų, krikščionių ir arabų is-
toriją. Ar išties išdavikai visada yra neteisūs ir morališkai 
smerktini – nesvarbu, ar tai būtų Jėzų išdavęs Judas, ar 
šiandienos Izraelio politikai nepritariantis žydas? 

 
Sarah Pinborough. Prisiekiu jos gyvybe : romanas / iš 

anglų kalbos vertė Nida Norkūnienė. – Vilnius : „Baltų 
lankų“ leidyba, 2018. – 349 p.  

 
Visas Lizos gyvenimas – paauglė dukra Eiva ir ge-

riausia draugė Merilin. Kad ir kokios iš pažiūros skirtin-
gos, paguodą jos randa būdamos kartu. Tačiau vieną 
dieną Lizai į akis krinta žavus nepažįstamasis. Mintis 
išsyk užvaldo romantiškos svajonės. 

 
Alyson Richman. Prarasta žmona : romanas / iš anglų 

kalbos vertė Vilija Vitkūnienė. – Vilnius : Tyto alba, 2019. – 
358 p. 

 
„Prarasta žmona“ – neužmirštama istorija apie meilę, 

kurios negali įveikti nei laikas, nei žiauriausi išbandymai. 
Apie neįtikėtinus ir vis dėlto tikrus žmonių likimus. Apie ypa-
tingą ištvermę, kurios padedami žmonės gali iškęsti neįsi-
vaizduojamus baisumus. Apie tai, kad laimė yra tokia trapi 
ir trunka taip trumpai – tačiau viltis neblėsta visą gyvenimą. 
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Lucinda Riley. Mergina iš Italijos : romanas / iš anglų 
kalbos vertė Kristina Miliūnienė. – Vilnius : Tyto alba, 2019. 
– 574 p. 

 
„Mergina iš Italijos“ – tai romanas, skambantis kaip 

aistringa operos arija. Tai istorija apie kuklią mergaitę iš 
Neapolio, dėl savo talento patyrusią išdavystę, aistrą ir šlo-
vę. 

 
Nora Roberts. Saugus prieglobstis : romanas / iš ang-

lų kalbos vertė Vilma Krinevičienė. – Kaunas : Jotema, 
2019. – 496 p. 

 
New York Times bestseleris „Saugus prieglobstis“ — 

jaudinanti istorija apie drąsą, heroizmą... ir įtampą, nelei-
džiančią padėti knygos į šalį. 

 
Veronica Roth. Pažymėtieji : romanas / iš anglų kal-

bos vertė Gediminas Auškalnis. – Vilnius : Alma littera, 
2017. – 439 p.  

 
Galaktikoje, kurioje dominuoja smurtas ir kerštas, kiek-

vienas turi likimo dovaną – antgamtinę jėgą, lemiančią jo 
ateitį. Bet kai kurios dovanos yra mirtinos... 

Sukrečianti draugystės, meilės ir neapykantos istorija. 
 
Veronica Roth. Padalinti likimai : romanas / iš anglų 

kalbos vertė Gediminas Auškalnis. – Vilnius : Alma littera, 
2018. – 422 p. ; 22 cm. – Ciklo „Pažymėtieji“ 2–oji knyga.  
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Knygoje – netikėti likimo posūkiai, neblėstanti viltis ir 
drąsos pergalė. 

 
Emma Rowley. Kur išnyksta dingusieji : romanas /iš 

anglų kalbos vertė Dalia Paslauskienė. – Kaunas : Jotema, 
2018. – 350 p.  

 
Provokuojantis ir įtemptas psichologinis trileris “Kur iš-

nyksta dingusieji“ giliai įtrauks į tamsų ir hipnotizuojantį siu-
žetą ir privers svajoti, kad mokėtumėt skaityti bent dukart 
greičiau. 

 
Care Santos. Užrakinti kambariai : romanas / iš ispanų 

kalbos vertė Rugilė Katlauskaitė. – Vilnius : Alma littera, 
2019. – 438 p. 

 
Pasakodama XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Barse-

lonos ir vienos įtakingiausių miesto šeimų istoriją rašytoja 
sukūrė neįtikėtinai spalvingą ir įvairiapusį romaną. Neišsa-
kytos mintys, nutylėtos tiesos, intrigos ir užrakinti kambariai 
pamažu atskleis šiurpią šeimos istoriją ir sykiu pakvies į 
nuostabią literatūrinę kelionę po gyvybingą, augantį ir nuo-
lat kintantį miestą – Barseloną. Tai didinga istorija apie aist-
ras, paslaptis ir emocijas, bet labiausiai – apie moteris. 

 
Lutz Seiler. Kruzas : romanas / iš vokiečių kalbos ver-

tė Zita Baranauskaitė–Danielienė. – Vilnius : Kitos knygos, 
2019. – 397 p. 
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Debiutinis vokiečių poeto Lutzo Seilerio roma-
nas „Kruzas“ – istorija apie vietą, kur pabėga idealistai ir 
nepritapėliai. Čia jie turi galimybę burtis į bendruomenę ir 
kurti savo gyvenimą. Su Thomo Manno „Užburtuoju kalnu“ 
lyginamas kūrinys nukels į Baltijos jūros bangų plakamą 
salą su savo kasdienybės ritmu. 

 
Saša Sokolov. Durnių mokykla : romanas / iš rusų 

kalbos vertė Goda Grigolytė–Lučiūnienė. – Vilnius : Vaga, 
2019. – 251 p. 

 
 Tai sudėtingiausias modernistinis kūrinys – proezija: ly-

riškas ir filosofiškas, maištaujantis ir ironiškas, kupinas 
vaizduotės šmėklų ir atminties duobių, jaunuolio, kurio as-
menybė dvejinasi, kuris svajoja pavirsti paukščiu, tačiau 
pavirsta baltąja lelija, istorija, papasakota daugiabalsiu cho-
ru. Tai žodžio kaligrafija ir kalbos stichija. Romanas, pers-
melktas visaapimančio švelnumo (troškimo). 

 
Anne Swärd. Vera : romanas /iš švedų kalbos vertė 

Mantas Karvelis. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 336 p. 
 
Švedijoje garsios ir apdovanotos rašytojos Anne Swärd 

romanas „Vera“ yra didingas epinis pasakojimas apie vie-
natvę, bėgimą ir išgyvenimą, apie motinas ir dukras, apie 
karta iš kartos perduodamą kaltę ir meilę. Preciziškas, nep-
riekaištingas tekstas. Niekur neišgirsite net mažiausios ne-
tikslios natos. 
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Anton Svensson. Geniali vagystė : romanas / iš švedų 
kalbos vertė Simona Padvelskytė. – Vilnius : „Baltų lankų“ 
leidyba, 2018. – 494 p. 

 
Tarptautiniu bestseleriu tapusios knygos „Lokio šo-

kis“ tęsinys “Geniali vagystė“ toliau pasakoja trijų brolių nu-
sikaltėlių istoriją ir atskleidžia visą tiesą apie nusikaltimą, 
kuris turėjo likti nepastebėtas... 

 
Brad Thor. Šnipų vadas : romanas / iš anglų kalbos 

vertė Donatas Masilionis. – Kaunas : Mileda, 2019. – 318 
p. 

 
Vieno mėgstamiausių amerikiečių rašytojų Brad Thor 

knyga “Šnipų vadas“ pasakoja pribloškiančiai realistišką is-
toriją apie kovą dėl taikaus pasaulio – ar pavyks amerikie-
čių žvalgybos agentui sustabdyti beprasidedantį pasaulinį 
karą? Skoto Harvato misija šį kartą išskirtinai pavojinga. 

 
Olga Tokarczuk. Bėgūnai : romanas / iš lenkų kalbos 

vertė Vyturys Jarutis. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, 2019. – 389 p. 

 
Kas verčia žmogų keliauti, blaškytis po erdvę, iš kur tas 

nenumaldomas poreikis lėkti, kodėl pasaulis šiandien toks 
nerimstantis? Atsakymą, regis, turėjo XVII a. egzistavusi, o 
turbūt dar ir šiandien gyva, Rusijos sentikių bėgūnų sekta, 
maniusi, kad nuo piktosios dvasios, nuo velnio ir visokio 
blogio gelbsti tik nuolatinis judėjimas, kapanojimasis prieš 
srovę, nes plaukimas pasroviui – tai anaiptol ne tikrasis ju-

https://www.patogupirkti.lt/knyga/Lokio-sokis.html
https://www.patogupirkti.lt/knyga/Lokio-sokis.html
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dėjimas. Romano veiksmas šokinėja nuo XVII a. iki šių 
dienų, o jo struktūra – tarsi atskirų, ir visai pramanytų, ir tik-
rais faktais paremtų, miniatiūrų vėrinys. 

 
Rosie Walsh. Vyras, kuris nepaskambino : romanas / 

iš anglų kalbos vertė Akvilina Cicėnaitė. – Vilnius : Alma lit-
tera, 2018. – 336 p. 

 
Rosie Walsh sukūrė itin šiuolaikišką, bet kartu senti-

mentalią meilės istoriją, kuri yra ir kaip detektyvas. Ji  įrodo, 
kad dabartiniam gyvenimui, pertekusiam informacijos, vis 
tiek prasmės suteikia ir mūsų santykiai, kupini laimės bei 
skausmo. Ši istorija ir sujaudina, ir įkvepia.  

 
Jeff VanderMeer. Sunaikinimas : romanas / iš anglų 

kalbos vertė Darius Kaunelis. – Vilnius : Kitos knygos, 
2019. – 205 p. – „Pietinio pakraščio“ trilogijos 1–oji knyga. 

 
Tai ne tik mokslinės fantastikos kūrinys, bet ir siaubo 

romanas, kurio siužeto pagrindas – netolimos ateities pra-
našystė. Jis provokuoja, verčia susimąstyti apie planetą, 
jos ekosistemą ir žmogaus santykį su kitomis gyvybės for-
momis. 

 
Lisa Wingate. Kol nepriklausėme jums : romanas /  iš 

anglų kalbos vertė Austėja Banytė. – Vilnius : Lietuvos ra-
šytojų sąjungos leidykla, 2019. – 477 p. 

 
„Kol nepriklausėme jums“ – tikrais įvykiais paremtas 

amerikiečių autorės Lisos Wingate romanas, pasakojantis 
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nepaprastai jautrią vienos šeimos, pakliuvusios į vaikų gro-
bikų pinkles, istoriją. Visą Ameriką sudrebinę įvykiai atsk-
leidžiami su meistriška įtaiga, širdį veriančiu jautrumu ir int-
riga, kurios dar ilgai negalėsite pamiršti. 
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2019 M. KETVIRTAME KETVIRTYJE  
ĮGARSINTA LITERATŪRA  

(PAPILDYMAS) 

PSICHOLOGIJA 

Valerio Albisetti. Juoktis širdimi : paprastas būdas gy-
venti ramiau / iš italų kalbos vertė Rasa Vabuolaitė. – Vil-
nius : Katalikų pasaulio leidiniai, 2007. – 132 p. 

PSICHOTERAPIJA 

Valerio Albisetti. Kad būtume laimingi : psichoterapija 
visiems / iš italų k. vertė Rasa Vabuolaitė. – Vilnius : Katali-
kų pasaulio leidiniai, 2009. – 101 p.  

BIOGRAFIJOS 

Janina Degutytė : atsakymai : nebaigta autobiografija. 
– Vilnius : Regnum fondas, 1998. – 71 p. 

 
Žemaitė. Autobiografija. – Vilnius : Baltos lankos, 

1996. – 102 p. 
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KELIONĖS 

Aurelijus Zykas. Raudonas ir žalias Taivanas. – Vil-
nius : Aukso pieva, 2018. – 279 p.  

 
Knygos vaikams ir paaugliams (privaloma ir rekomen-

duojama literatūra; literatūra apie kitokius vaikus) 
 
Mark Haddon. Tas keistas nutikimas šuniui naktį : ro-

manas / iš anglų kalbos vertė Birutė Bersėnienė. – Vilnius : 
Sofoklis, 2019. – 254 p. 

 
Petter Lidbeck. Viena princesės Viktorijos gyvenimo 

diena / iš švedų kalbos vertė Mantas Karvelis. – Vilnius : 
Gimtasis žodis. – 44 p.  

 
Patricia McCormik. Pjūvis : romanas / iš anglų kalbos 

vertė Dalia Zaikauskienė. – Vilnius : Alma littera, 2014. – 
174 p. 

 
Neringa Dangvydė. Vaikas su žvaigžde kaktoje : apy-

saka. – Vilnius : Labdaros ir paramos fondas „Švieskime 
vaikus“, 2016. – 61 p.  

 
Yan Marchand. Sokratas – prezidentas! / vertė Daina 

Habdankaitė. – Vilnius : Jonas ir Jokūbas, 2019. – 63 p.  
 
Marion Muller–Colard. Hana Arent ir jos mažasis teat-

ras /vertė Daina Habdankaitė. – Vilnius : Jonas ir Jokūbas, 
2019. – 64 p. 
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Daniel Pennac. Romanas apie Ernestą ir Selestiną / iš 

prancūzų kalbos vertė Stasė Banionytė. – Vilnius : Žara, 
2018. – 187 p. 

 
Ina Schmidt. Mąstome apie pasaulį su Filu ir Sofija / iš 

vokiečių kalbos vertė Živilė Gapšienė. – Vilnius : Gelmės, 
2019. – 95 p. 

 
Frédéric Morlot. Alberto Einšteino nušvitimai / vertė 

Daina Habdankaitė. – Vilnius : Jonas ir Jokūbas, 2019. – 
63 p.  

LIETUVIŲ GROŽINĖ LITERATŪRA 

Kristina Baubinaitė. Slėpynės Anglijoje : romanas. – 
Vilnius : Vaga, 2019. – 318 p. 

 
Romanas „Slėpynės Anglijoje“ griauna nusistovėjusius 

stereotipus apie Jungtinę Karalystę – daugelio lietuvių sva-
jonių šalį. Modernios vergovės pinklės Piterboro mieste, 
Rytų Anglijoje. Meilė ir išdavystė, žmogiškumas ir tikra 
draugystė. Santykis su likusia Lietuva, Tėvynės ilgesys ir 
šimtmečio dilema – grįžti ar vis dėlto pasilikti? Su didele 
meile visiems rytų europiečiams knygoje pasakojama tai, 
apie ką daugelis emigrantų linkę nutylėti. O kaip gi ten, 
Anglijoje, yra iš tiesų? 

 
Janina Degutytė. Poezija. – Vilnius : Žaltvykslė, 2007. 

– 157  p. 
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Sigitas Geda. Poezija. – Vilnius : Žaltvykslė, 2006. – 

183 p.  
 
Jurgis Gimberis. Kolizija : kūrybos rinktinė. – Vilnius : 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019. – 224 p.  
 
„Kolizija“ apibendrina ilgą J. Gimberio kūrybinį kelią – 

tai kartu ir Lietuvos satyros tradicijos atspindys, ir savotiška 
kūrybinė biografija. 

 
Inga Juodkūnė. Rytoj vėl patekės saulė : autobiogra-

finis romanas. – Vilnius : Alma littera, 2019. –  310 p. 
 
Psichologės Ingos Juodkūnės romanas „Rytoj vėl pa-

tekės saulė“ – tai skausmingas ir realistiškas pasakojimas 
apie depresiją išgyvenančią moterį. Kaip išgyventi ligą, kuri 
kasdien vis aršiau grasina tave nužudyti? 

 
Vincas Mykolaitis–Putinas. Poezija. – Vilnius : 

Žaltvykslė, 2004. – 123 p. 
 
Vidas Morkūnas. Pakeleivingų stotys : proza. – Vilnius 

: Odilė, 2019. – 120 p. 
 
„Pakeleivingų stotys“ – labai trumpų novelių ciklas. Au-

torius per detales, per graudžius, komiškus, tragiškus ar iš 
pirmo žvilgsnio visai kasdieniškus nutikimus atveria skaity-
tojui žmogaus sielos erdves ir ankštumas. Gyvenimo istori-
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jos, sutalpintos į kelias pastraipas, sodrūs žodžiais nutapyti 
vaizdai čia sugula į įspūdingą, kruopščiai sudėtą likimų mo-
zaiką. 

 
Vladas Rožėnas. Viskas gerai, aš dar jaunas : roma-

nas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019. – 
125 p.  

 
Debiutuojančio rašytojo Vlado Rožėno knyga „Viskas 

gerai, aš dar jaunas“ 2019 m. laimėjo Lietuvos rašytojų 
sąjungos „Pirmosios knygos“ konkursą. Rašytojas sako, 
kad ši knyga – tai pasakojimas apie vaikiną, kuris susi-
mauna ir praleidžia didžiausią karjeros galimybę. Vis dėlto, 
jam suteikiamas šansas pasitaisyti. 

 
Kristina Sabaliauskaitė. Petro imperatorė :  Kn. 1 : 

romanas. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2019. – 333 p. 
 
Tai pasakojimas apie Rytų ir Vakarų kultūrų, mentali-

tetų sandūrą vienoje toksiškoje santuokoje. Apie laiką ir 
prievartą. Apie psichologinę ir alkoholinę priklausomybę, 
skilusias ir save perkuriančias asmenybes, griaunantį karą 
ir nemarų grožį gimdančias svajones. 

 
Ramutė Skučaitė. Tik ištarti reikėjo : eilėraščiai ir pro-

za. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019. – 
134 p. 

 
 



 40 

Jurga Žąsinaitė. Memento Grodno : dingusi Lietuvos 
Gardino istorija : romanas. – Kaunas : Obuolys, 2019. – 
283 p. 

UŽSIENIO ŠALIŲ  
GROŽINĖ LITERATŪRA 

Arnaldur Indriðason. Užnuodytas kraujas : romanas / 
iš anglų kalbos vertė Gytautė Gružauskaitė. – Kaunas : 
Obuolys, 2012. – 366 p. 

 
Tai meistriškas detektyvas iš Skandinaviško detektyvo 

elito serijos, tęsiantis puikias Stiego Larssono „Mergina su 
drakono tatuiruote“ tradicijas. 

 
Isaac Asimov. Plieno urvai : romanas / iš anglų k. ver-

tė L. Tamoliūnas. – Vilnius : Varnas, 1994. – 206 p. 
 
Prieš tris dienas nužudytas kosmitas. Kas nužudė? Į šį 

klausimą atsakymo ieško detektyvas Beilis. 
 
Nicolas Barreau. Meilės laiškai iš Monmartro : roma-

nas / iš vokiečių kalbos vertė Lina Žukauskaitė. – Vilnius : 
Sofoklis, 2019. – 254 p. 

 
„Meilės laiškai iš Monmartro“ – pasakojimas apie skau-

džią netektį, kurią bandoma įveikti rašant meilės laiškus mi-
rusiai sutuoktinei ir... užgimstančią naują meilę. 
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Danielle Bean. Mano puodelis arbatos : katalikės ma-
mos apmąstymai / iš anglų kalbos vertė Rita Foley. – Vil-
nius : Katalikų pasaulio leidiniai, 2007. – 146 p.  

 
Ingmar Bergman. Intymūs pokalbiai : romanas / iš 

švedų kalbos vertė Zita Mažeikaitė. – Vilnius : Alma littera, 
1997. – 160 p. 

 
Knyga, kurios pagrindą sudaro rašytojo tėvų gyvenimo 

istorija, – apie aistras, kurios per „intymius pokalbius“ suke-
lia herojams Anai ir Henrikui gyvenimo katastrofą. Dvasinis 
jų gyvenimas iki pamatų – atrodo, jog net ir tikra meilė... 

 
Earl Derr Biggers. Kiniška papūga : romanas / iš ang-

lų kalbos vertė L. Tamoliūnas. – Vilnius : Varnas, 1994. – 
222 p. 

 
Baisus riksmas perskrodė tylą. Bobas Idenas sustojo, 

kaip įkaltas. Ir vėl riksmas, paskui keistas, dūstantis bal-
sas... 

 
Carter Brown. Žmona sekmadieniui : romanas / iš 

anglų k. vertė V. Bubliauskas. – Kaunas : Europa, 1994. – 
93 p. 

 
Anglų rašytojo detektyvinis romanas. Privatus seklys 

Denis be galo drąsus ir sumanus žmogus, nepaisydamas 
pavojaus ir sudėtingų situacijų, sėkmingai tiria painiausią 
nusikaltimą. 
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 Federica Brunini. Dvi undinės stiklinėje : romanas / iš 
italų kalbos vertė Inga Tuliševskaitė. – Vilnius : Alma littera, 
2019. – 214 p. 

 
Italų rašytojos romanas „Dvi undinės stiklinėje“ pasakoja apie 

Goco saloje įskūrusius poilsio namus bei atsiskleidžiančius ir išsi-
pildančius šių namų svečių likimus. 

 
James Hadley Chase. Rekviem žudikui. – Vilnius : 

Satwa, 1993. – 85 p. 
 
Kūrinyje „Rekviem žudikui“ pasakojama apie tai, kaip 

seklio Niko Baksterio draugą Džordžą netikėtai nužudo dū-
riu su užnuodyta  nuodais adata. Kai seklys keliavo aplan-
kyti artimo draugo, pasikėsinama ir į jo gyvybę. Laimei šis 
atsiperka tik praleisdamas kelias dienas ligonėje ištiktas 
paralyžiaus. Seklys supranta, kai tai jau ne juokai ir nusp-
rendžia surasti draugo mirties kaltininką. Akiratyje atsiduria 
prekyba narkotikais. 

 
Harlan Coben. Pabėgimas : romanas / iš anglų kalbos 

vertė Renata Petrylaitė. – Kaunas : Jotema, 2019. – 362 p. 
 
Visi tėvai jaučia atsakomybę už savo vaikus, visi bando 

juos apsaugoti. Kartais – bet kokia kaina, nepaisant pavo-
jaus, kuris kyla jų pačių gyvybei ar saugumui. 

„Pabėgimas“ – šeimos drama, pasakojanti apie tėvo 
pastangas išgelbėti dukrą. 
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Rachel Cusk. Arlingtono parkas : romanas / iš anglų 
kalbos vertė Giedrė Rakauskaitė. – Vilnius : Svajonių kny-
gos, 2008. – 239 p.  

 
Arlingtono parke lyja lietus. Paprasto angliško prie-

miesčio gyventojos moterys, išleidusios vyrus į darbą, pa-
sineria į kasdienę rutiną: veža vaikus į mokyklą, susitinka 
išgerti kavos, tvarko namus, važiuoja apsipirkti, ruošia va-
karienę. Keliaujant nuo vienų namų durų prie kitų, atsisk-
leidžia skirtingų moterų gyvenimai. 

 
Amir Hassan Cheheltan. Kaligrafas : romanas / iš vo-

kiečių kalbos vertė Birutė Lipavičienė. – Vilnius : Alma litte-
ra, 2019. – 293 p. 

 
„Kaligrafas“ – tai vaizdingas ir subtiliai jaudinantis pa-

sakojimas apie nenumaldomą troškimą gyventi, uždraustą 
meilę ir pastangas pabėgti nuo bado bei karo, apie skirtin-
gų religinių krypčių susidūrimą ir islamo fundamentalistų 
kovą su vynu, muzika, šokiu, poezija bei joje glūdinčiomis 
tiesomis. 

 
Alessandro D'Avenia. Balta kaip pienas, raudona kaip 

kraujas : romanas / iš italų kalbos vertė Ieva Mažeikaitė. – 
Vilnius : Alma littera, 2012. – 262 p. 

 
„Balta kaip pienas, raudona kaip kraujas“ – ne tik ro-

manas apie jauno žmogaus kelią į brandą ar vienerių 
mokslo metų aprašymas, tai ir itin drąsus pasakojimas. Leo 
lūpomis iš pradžių lengvabūdiškai ir sąmojingai, vėliau in-
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tymiai ir skaudžiai perteikiama, kas nutinka, kai į paauglio 
gyvenimą įsiveržia kančia ir sukrėtimas, o suaugusiųjų pa-
saulis tampa nebyliu stebėtoju. 

 
Jude Deveraux. Kaip nori : romanas / iš anglų kalbos 

vertė Gailė Kristinavičiūtė. – Kaunas : Jotema, 2019. – 448 
p. 

 
„Kaip nori“ – tikras ir nuoširdus kūrinys. Tai tikra emoci-

jų audra. Tai pasakojimas apie tris stiprias ir savarankiškas 
moteris. Laikai keičiasi, bet vienintelis dalykas suteikianti 
moteriai laimę lieka nepakitęs – meilė. Meilė, kuri suteikia 
gyvenimui ypatingą prasmę... Tačiau ar sugebės trys labai 
skirtingos moterys pasinaudoti naujomis žiniomis ir savo 
galia? 

 
Bret Easton Ellis. Amerikos psichopatas : romanas / 

iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė–Bernotienė. – Vil-
nius : Sofoklis, 2019. – 447 p. 

 
Kultinis, literatūros klasika tapęs amerikiečių rašytojo 

B. E.Ellis romanas “Amerikos psichopatas“ – tai kūrinys 
demaskuojantis šiuolaikinę visuomenę ir atskleidžiantis 
košmarišką paviršutiniškai blizgaus pasaulio pogrindį. 

 
Ralph Waldo Emerson. Poetas / iš anglų kalbos vertė 

Nijolė Simona Pukinskaitė. – Vilnius : Vyturys, 2000. – 69 
p. 
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Kiekvienam reikia tiesos ir kiekvienas trokšta, kad ji bū-
tų išreikšta. Meilėje, mene, kasdienybėje, politikoje, darbe, 
pramogose mokomės išsakyti skausmingas savo paslaptis. 
Žmogus tėra pusė savęs, kita jo dalis – mokėjimas atsisk-
leisti. 

 
Carole–Anne Eschenazi. Jei sumaišytum gyvenimo 

kortas? : romanas / iš prancūzų kalbos vertė Erika Saba-
liauskaitė. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 198 p. 

 
„Jei sumaišytum gyvenimo kortas?“ – prancūzų rašyto-

jos romanas apie asmeninę moters dramą ir gyvenimo po-
kyčius, kuriems pastūmėja krikštamotės padovanotos Taro 
kortos. 

 
Frye Gaillarrd. Michailo Gorbačiovo slapti dienoraščiai 

: pasakojimas apie dogmą, likimą ir teroristą, kuris galėjo 
pakeisti istorijos eigą / vertė V. Bėkštienė. – Vilnius : Pozici-
ja, 1992. – 104 p. 

 
Ruben David Gonzalez–Gallego. Balta ant juodo : 

romanas / iš rusų kalbos vertė Andrius Šiuša. – Kaunas : 
Eridanas, 2005. – 213 p.  

 
Yra knygos, kurios žeidžia. Yra knygos, kurios gydo. 

Rubenas Gallego parašė knygą, kuri ir žeidžia, ir gydo. Tai 
knyga apie aklinai uždarą sovietinių internatų pasaulį, ku-
riame didžiausia vaikų svajonė yra mirtis. Čia užaugo ma-
žas berniukas, patyręs begalę skausmo, bet galop sugebė-
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jęs supančioti šį skausmą žodžiais ir privertęs jį gyventi 
popieriuje. 

 
Erle Stanley Gardner. Nuostabioji apgavikė : romanas 

/ iš anglų kalbos vertė T. Leonavičius. – Vilnius : Onė, 
2002. – 141 p. 

 
Kažkas šantažuoja vaikiną, sunkiai sužeistą autoavari-

joje. Vaikino sesuo, siekdama apsaugoti jį, nori susitikti su 
šantažuotoju. Deja, pavėluoja. Šantažuotojas nušautas jo 
brolio ginklu, todėl žmogžudyste policija įtaria ją. Mergina 
kreipiasi pagalbos į sumanųjį advokatą Peri Meisoną. 

 
Einar Örn Gunnarsson. Rojaus paukščio ašaros : ro-

manas / iš islandų kalbos vertė Jurgita Marija Abraitytė. – 
Vilnius : Arlila, 2003. – 74 p. 

 
Ši knyga Islandijoje sulaukė prieštaringo kritikų ir skai-

tytojų vertinimo. Vieniems ji sukelia pyktį ir pasipiktinimą, ki-
tus priverčia susimąstyti ar net nubraukti ašarą. Galbūt to-
dėl, kad sunku pasakyti, kas yra pagrindinis knygos veikė-
jas – auka ar budelis... 

 
Peter Handke. Tamsią naktį išėjau iš tylių namų : ro-

manas / iš vokiečių kalbos vertė Laurynas Katkus. – Vilnius 
: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000. – 173 p. 

 
Garsaus austrų rašytojo romanas – mįslingas, daugiap-

rasmis, neabejotinai išskirtinę vietą šiuolaikinėje pasaulio 
literatūroje užimąs kūrinys. Šios knygos pasaulis – tai ne 
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kasdieninė laikraščių ir vakaro žinių karuselė, bet už viso to 
slypinti mūsų gyvenimo substancija. Ypatingos reikšmės 
čia įgauna ne sensacijos, bet patys elementariausi dalykai: 
akmens reljefas, kavos skonis, vakaro debesies forma. 

 
Ernest Hemingway. Pavojinga vasara : dokumentinė 

apysaka / iš anglų k. vertė E. Gužauskytė. – Vilnius : Gam-
ta, 1993. – 134 p. 

 
O. Henry. Sukčių novelės / vertė ir sudarė Augustas 

Tamaliūnas. – Kaunas : Oškinis, 1996. – 78 p. 
 
Donna Leon. Kilmingųjų spindesys / iš anglų kalbos 

vertė Rita Kubilienė. – Vilnius : Charibdė, 2011. – 256 p. 
 
Knygoje vokietis chirurgas įsigyja nedideliame Italijos 

kaimelyje Dolomitų priekalnėse sodybą. Jis imasi tvarkyti 
žemę, renovuoja namą, ruošiasi čia apsigyventi senatvėje. 
Visus darbus nutraukia kraupus radinys užleistame lauke – 
žmogaus palaikai... 

 
Deborah Levy. Karštas pienas : romanas / iš anglų 

kalbos vertė Rita Pilkauskaitė. – Vilnius : BALTO leidybos 
namai, 2019. – 271 p. 

 
Romano „Karštas pienas“ pagrindinė veikėja – pusiau 

graikė, tad romane netrūksta sąsajų su antikine kultūra. Mi-
tologiniai įvaizdžiai ir siužetai papildo pasakojimą, išplečia jį 
ir kuria draminę įtampą. Be to, šio psichologinio romano 
siužetą užaštrina pasaulyje siautėjanti ekonominė krizė. 
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Visgi, pagrindinė romano „Karštas pienas“ tema – asmens 
tapatybė. Kūrinys pasakojamas pirmuoju asmeniu – iš Sofi-
jos perspektyvos. Jos gyvenimas – tarsi eksperimentas, 
ieškant tiesos ir savasties. 

 
Amy Lloyd. Nekaltoji žmona : trileris / iš anglų kalbos 

vertė Jurgita Jėrinaitė. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 
2019. – 334 p. 

 
Meilės ir nuodėmių istorija „Nekaltoji žmona“ atsklei-

džia tikėjimo, abejonių ir manijos prigimtį ir galią. Kiek laiko 
reikia, kad iš tiesų pažintum žmogų? Ir ar užtenka vien lai-
ko? Jeigu myli ir pasitiki, kodėl taip jo bijai? 

 
Andreï Makine. Trumpų amžinų meilių knyga : roma-

nas / iš prancūzų kalbos vertė Akvilė Melkūnaitė. – Vilnius : 
Tyto alba, 2012. – 139 p. 

 
Pasak prancūzų kritikų, ši knyga – tikras jausmų ir inte-

ligencijos kondensatas, sukurtas santūriu, bet nepaprastai 
jaudinamu stiliumi. 

 
Ian McEwan. Česilo pakrantėje : romanas / iš anglų 

kalbos vertė Jonas Čeponis. – Kaunas : Jotema, 2009. – 
156 p. 

 
Edvardas ir Floransa, jauni ir skaistūs, tą rytą susituo-

kę, atvyksta medaus mėnesiui į viešbutį Dorseto pakrantė-
je. Per pietus savo numeryje abu stengiasi nugalėti kiek-
vienas savąsias baimes dėl jų laukiančios vestuvių nakties. 
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Naktis nenusiseka, ir Floransa pabėga iš kambario. Edvar-
das galiausiai nuseka paskui ją, ir tarp jųdviejų jūros pak-
rantėje įvyksta skausmingas pokalbis. Per jį išsakomi kalti-
nimai vienas kitam ir šiaip bjaurūs dalykai, pasirenkami ke-
liai, iš kurių sugrįžti nebeįmanoma. 

 
Alex Michaelides. Tylioji pacientė / iš anglų kalbos 

vertė Regina Šeškuvienė. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 
333 p. 

 
Itin lauktas ir išskirtinį dėmesį pelnęs autoriaus debiutas – 

prikaustantis ir netikėtų siužetinių posūkių kupinas psichologinis 
trileris. Meistriškai intrigą kuriantis autorius skaitytoją vedžioja 
painios istorijos labirintais ir su kiekvienu siužetiniu vingiu priver-
čia iš naujo apgalvoti galimą įvykių baigtį. 

 
Jodi Picoult. Šviesos blyksnis : romanas / iš anglų 

kalbos vertė Irena Kupčinskienė. – Vilnius : Alma littera, 
2019. – 294 p. 

 
„Šviesos blyksnis“ – dar vienas jautrias šiuolaikinės vi-

suomenės temas paliečiantis  romanas. Kaip elgtis parei-
gūnui, kurio vaikas tapo pagrobėjo įkaitu? 

 
Thomas Pynchon. Skelbiamas numeris 49 : romanas 

/ iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė. – Vilnius : Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 162 p. 

 
Pagrindinė kūrinio herojė Edipa Mas netikėtai sužino, 

kad yra paskirta vieno Kalifornijos nekilnojamojo turto 
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magnato testamento vykdytoja. Sutrikusi, bet apimta smal-
sumo ji keliauja į mitologizuotą miestą San Narcizą, pasiry-
žusi įvykdyti savo pareigą... 

 
Annie Proulx. Kuprotas kalnas : apysaka / iš anglų 

kalbos vertė Linas Ruzgys. – Kaunas : Obuolys, 2006. – 60 
p. 

 
Tai pasakojimas apie dviejų atžarių ir niekam nereika-

lingų kaimo berniūkščių draugystę, kuri tęsėsi daugiau nei 
dvidešimt metų. Draugystę, kuri pamažu virto didžiausia jų 
paslaptimi ir brangenybe. Jie net neįtaria, kad viena vasara 
ant Kuproto kalno amžinai pakeis jų gyvenimus, kad širdy-
se užgims jausmas, kurio neįstengs įvardyti. Jie neigs ir iš-
siskirs, vėl susitiks, suvokdami, kad jų ryšys – brangiausia, 
ką jie turi. Todėl visais įmanomais būdais stengsis jį išsau-
goti... 

 
David Sedaris. Kalėdos ant ledo : satyrinės novelės / 

iš anglų kalbos vertė Linas Ruzgys. – Kaunas : L. Baziu-
kienės firma „Gardenija“, 2003. – 158 p. 

 
Istorijų rinkinys „Kalėdos ant ledo“ – dar vienas puikus 

šio autoriaus kūrybos pavyzdys. Jūsų laukia šokiruojantis 
autoriaus humoras, nukreiptas į save, į šeimos narius ir... 
beviltišką visuomenę. Liūdnos ir linksmos istorijos, makab-
riškos pasakos persmelktos Kalėdų dvasia 
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Ali Smith. Žiema : romanas / iš anglų kalbos vertė 
Gabrielė Gailiūtė–Bernotienė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2019. – 317 p. 

 
Šis romanas – tai dikensiško užmojo šeimos drama 

breksito, ekonominės krizės, globalios migracijos ir ekolo-
ginių problemų fone. Knygos centre – motina Sofija, gyve-
nanti didžiuliame name. Merginos paliktas jos sūnus Artas, 
įžvalgi ir jautri mergina Liuksė, autobuso stotelėje Arto įkal-
bėta suvaidinti mylimąją. Ir jos prašymu pakviesta Airisė, 
politinė aktyvistė, su kuria jos sesuo Sofija jau seniai nut-
raukusi ryšius. Šventinė vakarienė, kupina prisiminimų ir 
atsivėrimų, haliucinacijų ir sapnų, galiausiai visus sujungia. 
Išnykus praeities šmėkloms, kiekvienas pasijunta truputį ki-
toks – geriau pažinęs save ir savo artimą. 

 
Robert Louis Stevenson. Nepaprasta daktaro Džekilo 

ir misterio Haido istorija : apysaka / iš anglų kalbos vertė 
Evelina Gužauskytė. – Vilnius : Homo liber, 2002. – 108 p.  

 
Tai mokslinės fantastikos elementais pagrįsta psicho-

loginė apysaka apie šiurpų mokslininko Džekilo eksperi-
mentą su pačiu savimi. 

 
Sally Thorne. Nekenčiu tavęs! : romanas / iš anglų 

kalbos vertė Karolina Masaitytė. – Vilnius : BALTO leidybos 
namai, 2019. – 409 p.  

 
„Nekenčiu tavęs!“ – romantiška ir linksma istorija apie 

tai, kad meilę nuo neapykantos skiria vienas žingsnis. 
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Hunter Stockton Thompson. Baimė ir neapykanta 

Las Vegase : laukinė kelionė į amerikietiškos svajonės širdį 
: romanas / iš anglų kalbos vertė Marius Burokas. – Kau-
nas : Kitos knygos, 2007. – 221 p. 

 
Knygos autorius, lydimas iš Samoa kilusio advokato – 

jis vadinamas daktaru Gonzo – keliauja ieškoti „Amerikie-
tiškosios svajonės“ automobiliu, prikimštu žolės, meskalino, 
rūgšties, kokaino, eterio, romo, tekilos ir alaus. Pasiekę Las 
Vegasą, jie šiurpina kazino ir viešbučių lankytojus bei per-
sonalą, konfliktuoja su policija ir ...dalyvauja kovai su nar-
kotikais skirtoje konferencijoje. Ši komiška ir niūriai sąmo-
jinga knyga, pirmą kartą išleista 1971 m., tapo psichodeli-
nės literatūros klasika.  

 
Olga Tokarczuk. Dienos namai, nakties namai : roma-

nas / iš lenkų kalbos vertė Vyturys Jarutis. – Vilnius : Stro-
fa, 2007. – 287 p. 

 
Pietvakarių Lenkijos provincijoje, Valbžicho apylinkėse, 

– manytum, pilkoje, nuobodžioje tikrovėje – galima rasti 
viską, ko reikia literatūros šedevrui. Senutė perukų meistrė, 
pakaruoklis, netašytas kaimynas, viduramžių šventoji barz-
dotu Kristaus veidu, vienuolis, troškęs būti moterimi, aiškia-
regys miestelio keistuolis, istorijos mokytojas vilkolakis, 
sapnai iš interneto arba netikėta mintis, kad kiekvieną aki-
mirką pusė pasaulio miega. 
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Andy Weir. Artemidė : romanas / iš anglų kalbos vertė 
Aistis Kelertas. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2019. – 
393 p. 

 
„Artemidė“ nukels skaitytojus į pirmąjį žmonių miestą 

Mėnulyje. Tai mokslinės fantastikos grynuolis, kuriame su-
sipina įtemptas siužetas, technologijos žinios ir humoras. 

 
Rosa Ventrella. Padorios šeimos istorija : romanas / iš 

italų kalbos vertė Diana Dunajevienė. – Vilnius : Alma litte-
ra, 2019. – 259 p. 

 
„Padorios šeimos istorija“ – tai romanas, kurį skaitant 

neįmanoma likti abejingam. Tai istorija apie įvykius, siejan-
čius Mariją su nugludintomis per amžius taisyklėmis ir pap-
ročiais, su tėvu, turinčiu daugiau teisių į dukrą nei pareigų 
jai, mergaitei, nieko negalinčiai tikėtis iš kvartalo, kuriame 
gimstama ir mirštama įsikibus tradicijų. 

KNYGOS ANGLŲ KALBA  
(GARSINAMA SINTEZATORIUMI) 

Jaroslavas Melnikas. The last day / translated from 
Lithuanian by Marija Marcinkutė. – Nottingham : Noir 
Press, 2018. – 175 p. 

 
Kristina Sabaliauskaitė. Vilnius = Wilno = ווילנע : three 

short stories /  translated from the Lithuanian by Romas 
Kinka. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2019. – 168 p.  
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Ričardas Gavelis. Vilnius poker / translated by Eliza-

beth Novickas. – Flossmoor, Ill. : Pica Pica Press, 2016. – 
437 p. 

 
Jurgis Kunčinas. Tūla : novel / translated by Elizabeth 

Novickas. – Flossmoor, Ill. : Pica Pica Press, 2016. – 230 
p. 

 
Laimonas Briedis. Vilnius: city of strangers. – Vilnius : 

„Baltų lankų“ leidyba, 2018. – 295 p.  
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Aklieji pasaulyje, 2019, Nr. 2. 

A–Zet, 2019, Nr. 10, 11, 12. 
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Prie kavos. Sveikata, 2019, Nr.10, 11, 12. 

Psichologija tau, 2019, spalis, lapkritis, gruodis. 
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SAVANORIŲ ĮGARSINTOS KNYGOS  
SERIJOJE „GARSINA SAVANORIAI“ 

Andrews V. C. Perlas ūkanose. 

Armstrong K. Islamas. 

Bradley K. B. Karas, išgelbėjęs mano gyvenimą. 

Bruni V. Palėpėje kažkas vaikšto. 

Genys G. Pagaunės medžioklė. T. 3. 

Greimas A. J. Lietuva Pabaltijy. 

Karosaitė A. Asilėlis. 

Kazlauskas A. Vilniaus gatvės gyvos : atgal į periferiją. 

Kazlauskas A. Vilniaus gatvės gyvos: gidas po miesto  
periferiją. 

Kunčinas J. Užėjau pas draugą. 

Landsbergis V. V. Obuolių pasakos. 

Martinkus V. Medžioklė draustinyje. 

Moyes J. Sidabrinė įlanka. 

Ollivier D. Prancūzių paslaptys. 

Račickas V. Pamokos po pamokų. 

Raud P. Pono Paukščio istorija. 

Rodari G. Senelis Painelis. 
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Sruoginis L. Tai ne mano dangus. 

Taska I. Pobeda. 

Waxman A. Mažos pradžios. 

White K. S. Pakrantės medžiai. 

Vienuolis A. Žvejo dukra ir Miškinis. 
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