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Gerbiamas skaitytojau, 

     Lietuvos aklųjų biblioteka, norėdama pateikti 

susistemintą informaciją apie naujus Jums skirtus 

leidinius, nuo 1999 metų leidžia informacinį leidinį 

„Mūsų knygos“. Jame pateikiamas praėjusiame 

ketvirtyje įgarsintų ir išleistų Brailio raštu knygų 

sąrašas. Nuo 2016 m. I ketvirčio yra talpinamas ir 

bibliotekos savanorių įgarsintų knygų sąrašas. 

Leidinys padidintu šriftu talpinamas Lietuvos aklųjų 

bibliotekos svetainėje: www.labiblioteka.lt   

    Maloniai prašome juo naudotis. 

    Laukiame Jūsų atsiliepimų, vertinimų, 

pageidavimų, patarimų.  

Leidėjai 
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NAUJA LITERATŪRA BRAILIO RAŠTU 

 
Andersson, Lena (1970– ). Svėjos sūnus : 
romanas. –   V. : LAB, 2020. –  4 kn.. –  Orig. išl.: 
Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019.  
 

 „Svėjos sūnus" – tai išmintinga šeimos 

kronika, pasakojanti apie socialines 

transformacijas, kurios mus ir vienija, ir skiria. 

Galima teigti, kad tai knyga apie drąsą būti 

ištikimam sau. Tačiau ką reiškia būti ištikimam 

sau? Ko reikia, kad ši moderni tiesos galimybė – 

kai kas ją vadina savęs realizacija – būtų 

įgyvendinta? Ar tam reikia visuomenės su stipria 

valstybe? Pasitikėjimo? Vidinės jėgos? Į šiuos 

klausimus ir stengiasi atsakyti romano autorė. 

 
Auður Ava Ólafsdóttir (1958– ) (Oidur Ava 
Oulafsdoutir). Randai : romanas  –  V. : LAB, 
2020 –  3 kn. –  Orig. išl.: Vilnius : Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla, 2019.  

 
Jounas jaučia, kad jo gyvenimas nebeturi 

ateities. Žmona jį paliko, motiną vis labiau 
glemžiasi demencija, o mylima duktė pasirodo 
esanti jam ne duktė. Jis nusprendžia išvykti svetur, 
į karo nusiaubtą užsienio šalį, negrįžtamai. Prieš 
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kelionę išsitatuiruoja vandens leliją – dėl 
Gudrunos, Vandens Lelijos, dukters…Tačiau 
atvykęs į viešbutį „Tyla“ supranta, kad turės 
pakeisti savo iš anksto apgalvotą planą. Sklaidosi 
ir anonimiškumas, kurio taip siekė. Čia randasi kitų 
dalykų, kuriems reikia jo dėmesio. Tarkime, pats 
trupantis, beveik negyvenamas viešbutis ir jį 
prižiūrinti, viena sūnų auginanti moteris, išgyvenusi 
karo baisumus. 
 
Balzano, Marco (1978– ). Lieku čia : romanas.  – 
V. : LAB, 2020. –  3 kn. – Orig. išl.: Vilnius : Alma 
littera, 2019.  

 
Veiksmas vyksta Šiaurės Italijoje (arba – Pietų 

Tirolyje), pasienyje su vokiškai kalbančiomis 
šalimis ir apima fašistinio valdymo laikus bei pokarį 
po Antrojo pasaulinio karo. 
 
Eric Vuillard. Darbotvarkė : apysaka. – V.: LAB, 
2020. – 2 kn. Orig. išl.: V. : Žara, 2020.  

 
Apysakoje pasakojama kaip Europoje 

rutuliojasi įvykiai prieš Antrąjį pasaulinį karą. 
Vokietijoje, padedami pramonininkų elito, į valdžią 
ateina naciai, susikuria trečiasis Reichas. Hitlerio 
apetitas didėja. Jam reikia Austrijos ir 
Čekoslovakijos. Spaudžiamas, gąsdinamas 
Austrijos kancleris pasiduoda, nacių propagandos 
apmulkinti austrai laukia Hitlerio. Ne visi... Anglija ir 
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Prancūzija apsimeta nieko nematančios. Pasaulis 
pamažu ritasi prie bedugnės. 
 
Ishiguro, Kazuo (1954– ). Plūduriuojančio 
pasaulio menininkas : romanas – V. : LAB, 2020. –  
4 kn.. – Orig. išl.: V. : Baltos lankos, 2019.  

 
„Plūduriuojančio pasaulio menininkas" – jautrus 

ir išmintingas portretas, vaizduojantis sudėtingais 
laikais gyvenusio dailininko prieštaringą likimą, ir 
kartu pasakojimas apie meną, senosios ir 
naujosios tvarkos susidūrimą, kartų skirtumus, 
besikeičiančias vertybes ir susitaikymą su praeities 
klaidomis. 
 
Kepenienė, Nijolė (1957– ). Rupaus malimo : 
romanas apie žmonių likimus Mažojoje Lietuvoje. 
– V. : LAB, 2020. –  3 kn. – Orig. išl.: V. : Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla, 2019.  

 
Šiame romane per vienos šeimos likimą 

vaizduojama sudėtinga Rytprūsių istorija. 
Dramatiški krašto įvykiai atsispindi veikėjų 
savimonėje. Istorinės aplinkybės pinamos su 
egzistencinėmis įtampomis. 
 
William Golding. Paveldėtojai : romanas.  – V. : 
LAB, 2020. – 4 kn. – Orig. išl.: Vilnius : Alma 
littera, 2020. 
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Knyga nukelia skaitytoją į priešistorinius 
laikus. Pasibaigus žiemai neandertaliečių gentis 
grįžta  į vasarojimo vietas kalnuose virš milžiniško 
krioklio. Tačiau čia jų laukia netikėtumai, neįprasti 
kvapai ir garsai, vieni gentainiai žūsta, kiti dingsta. 
Priežastis aiškėja –  saloje žemiau krioklio įsikūrė 
keistos būtybės, panašios į juos išoriškai, bet kartu 
tokios skirtingos gyvenimo būdu ir išsivystymu. Tai 
homo sapiens, mūsų protėviai. 
 

2020 M. ANTRAME KETVIRTYJE ĮGARSINTA 

LITERATŪRA 

 

FILOSOFIJA 

 
Deleuze, Gilles (1925–1995). Kas yra filosofija? / 
skaitovas ir garso operatorius Audrius Čaikauskas. 
–  V. : LAB, 2020. –  Tiražas 14 egz. 
–  2 garso diskai MP3 fmt. –  Orig. išl.: Vilnius : 
Jonas ir Jokūbas, 2019.  
 

Pasak autorių, filosofija – tai konceptų kūrimas, 
kuris gerokai skiriasi nuo mokslinės veiklos ir 
meninės kūrybos, nors visos trys veiklos 
nukreiptos į mus supantį chaosą. Šią knygą galima 
skaityti dvejopai. Viena vertus, tai veikalas, 
kuriame į poetiškumo nestokojantį tekstą 
supinamos pamatinės jau subrendusios autorių 
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idėjos. Kita vertus, tai puikus įvadas ne tik į 
Deleuze'o ir Guattari mąstymą, bet ir į filosofavimą 
apskritai. 
 

PSICHOLOGIJA 

 

Lapinskaitė, Raminta (1985–). Palaimintos 
moterys : knyga apie moterų brandą ir kelią jos link 
/ skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V. : LAB. –  1 garso 
diskas MP3 fmt.  –  Tiražas 14 egz.–  Orig. išl.: V. : 
Alma littera, 2020.  

 
 Ši knyga –  šimtų moterų gyvenimų ir 

gydančios mūsų bendrystės liudininkė. Eidamos 
brandos keliu susiduriame su galybe kultūrinių 
stereotipų ir savų įsitikinimų, trukdančių pajusti, 
kad viskas –  mūsų rankose, kad savojo gyvenimo 
šeimininkės –  mes pačios. Mes galime daryti įtaką 
tam, kas nutinka, mokytis, augti...“ Raminta 
Lapinskaitė 
              
May, Rollo (1909–1994). Drąsa kurti / skaitovė 
Jūratė Karazijaitė. – V. : LAB. –  1 garso diskas 
MP3 fmt. –   Tiražas 14 egz.Orig. išl.: Vilnius : 
Gelmės, 2019.  

 
R. May teigia, jog kūrybai reikalinga drąsa, kuri 

apibūdinama keliais lygmenimis: fiziniu, moraliniu, 
socialiniu, kūrybiniu. Autorius žvelgia į kūrybą kaip 



9 
 

į daugialypį procesą ir analizuoja jį, pasitelkdamas 
įvairių rašytojų, tapytojų, išradėjų asmeninius 
liudijimus. Siekdamas atskleisti kūrybinio proceso 
subtilybes, R. May remiasi platesnėmis 
psichologijos žiniomis, psichoterapijos patirtimi, 
filosofija, senovės graikų mitologijos bei 
krikščionybės išmintimi. 
 
Miller, Andrea. Esminis pasirinkimas : 5 žingsniai: 
kaip priimti gyvenimo partnerį su trūkumais / 
skaitovė Rūta Rainienė. – V. : L AB, 2020. MP3 
fmt. –  Tiražas 14 egz. –  Orig. išl.: Vilnius : 
BALTO, 2018.  
 

Andrea Miller tvirtina, kad tą akimirką, kai 
sugebėsite pamilti kitą žmogų tokį, koks jis yra, – ir 
priimti jo meilę, – patirsite begalinį išsilaisvinimo ir 
galios jausmą. Būtent tai ir yra jūsų esminins 
pasirinkimas. 
 

MEDICINA 

 
Doidge, Norman (1950– ) (Doidžas, Normanas). 
Smegenų gebėjimas gyti : smegenų plastiškumas, 
nepaprasti atradimai ir pasveikimo istorijos / 
skaitovas Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2020. –  
1 garso įrašas MP3 fmt. – Tiražas 14 egz. –  Orig. 
išl.: Vilnius : Kitos knygos, 2016.  
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Autorius aprašo natūralius būdus, 
pažadinančius smegenų gebėjimą keistis ir 
leidžiančius išsiversti be sudėtingų operacijų ar 
vaistų. Pasakodamas jaudinančias ir stulbinančias 
tikras pasveikimo istorijas jis įrodo, kad paprastais, 
visiems prieinamais metodais galima žymiai 
pagerinti smegenų veiklą. 
 

GYVŪNAI 

 

Horowitz, Alexandra (1969– ) (Horovic, 
Aleksandra). Ką šunys galvoja?: knyga apie tai, 
ką šunys mato, uodžia, žino ir supranta / skaitovė 
Monika Baranauskaitė. –  Vilnius : LAB –  1 garso 
diskas MP3 fmt. – Orig. išl.: Vilnius : forSMART, 
2018.  

Pasaulyje populiari knyga, kurioje keliami 
klausimai, ką šunys žino ir kaip mąsto. Atsakymai 
jus nustebins ir pradžiugins, nes kognityvinius 
gebėjimus tyrinėjanti mokslininkė Alexandra 
Horowitz paaiškins, kaip šunys suvokia kasdienį 
pasaulį, vieni kitus ir tą keistą gyvūną – žmogų. 
 

KELIONĖS 

 
Kandrotas, Vytautas. Pažink Prancūziją : keliauk, 
ragauk, patirk / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V. : 
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LAB, 2020. –  1 garso diskas MP3 fmt. –  Tiražas 
19 egz. –  Orig. išl.: Kaunas : Terra publica, 2019.  

 
Šios knygos puslapiuose Prancūzijos 

paveikslas atsiskleidžia per pažinimą, įsimintinas 
keliones, neprilygstamą gastronomiją ir asmenines 
patirtis. Atrasite dar neregėtą Prancūziją: nuo tik 
prancūzams būdingų tradicijų, užsieniečiams 
nesuprantamų keistenybių iki istorinių sąsajų su 
Lietuva. Knygoje rasite:–  įdomią ir įtraukiančią 
šalies statistiką;–  vertingų patarimų keliautojams;–  
rinktinius maršrutus po Prancūziją jūsų svajonių 
atostogoms;–  rekomendacijas, kokių patiekalų 
būtina paragauti kiekviename regione. 
 
Masionytė, Aistė. Portugalija : atrasti, mylėti, 
ilgėtis / skaitovė Rūta Rainienė. – V. : LAB, 2020. 
–  1 garso diskas MP3 fmt. –  Orig. išl.: Vilnius : 
Aukso pieva, 2020.  

 
Autorė kviečia Jus atrasti Portugaliją: pradedant 

intriguojančia šalies istorija, portugalų charakterio 
ir kultūros ypatumais, UNESCO saugomais 
paveldo objektais, pažintimi su bebaimiais 
keliautojais, skrodusiais vandenyno bangas, 
ieškant naujų kontinentų, baigiant įdomiausių vietų 
lankymu. 
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ISTORIJA 

 
Venclova, Tomas (1937– ). Lietuvos istorija 
visiems  T.2 / skaitovas Rimantas Pranckūnas – V. 
: LAB, 2020. –  2 garso diskai MP3 fmt. –  Tiražas 
14 egz. –  Orig. išl.: Vilnius : R. Paknio leidykla, 
2019.  
 

Nauja įdomi knyga apie šalies istoriją  „Lietuvos 
istorija visiems“ –  tai vieno žinomiausių Lietuvos 
intelektualų, poeto, eseisto, Jeilio universiteto 
profesoriaus Tomo Venclovos darbas. Pirmojo 
tomo pasakojimas prasideda nuo neandertaliečių 
ir kromanjoniečių laikų, o baigiasi Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės padalijimais; antrajame 
tome dėstoma tolesnė istorija iki atkurtos 
Nepriklausomybės įtvirtinimo 1991– aisiais žlugus 
SSRS. Autorius visą gyvenimą domėjosi istorija ir 
studijavo istorinius įvykius, knygoje pateikia 
iškalbingų ir įdomių istorinių detalių, atvirai ir 
argumentuotai kalba apie skaudžiausius istorijos 
įvykius, dėl kurių vis dar kyla ginčių net tarp 
istorikų. 
 

LIETUVIŲ GROŽINĖ LITERATŪRA 

 
Erlickas, Juozas (1953– ). Pranašystės / 
skaitovas Virgilijus Kubilius. – V. : LAB, 2020. –  1 
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garso diskas MP3 fmt. –  Tiražas 19 egz. –  Orig. 
išl.: Vilnius : Tyto alba, 2019.  
 

Knyga, kuri pakeis Jūsų charakterį, gyvenimo 
būdą, o gal net gyvenamąją vietą. K. Kaip sekėsi 
rašyti? J. E. Gerai. Bet, aišku, stengiaus, kad 
nebūtų pernelyg gerai. Mat jei perskaitę knygą visi 
tik skėsčios rankom: „Geriau jau nebegali būti!", tai 
kitos mano knygos nebeskaitys. Aš noriu palikti 
viltį. K. Ką reikėtų žinoti žmonėms, kurie Jūsų 
knygą atsivers pirmąsyk? J. E. Žmonės gali nieko 
nežinoti. Viskas jiems ten bus paaiškinta. K. Ką 
daryti tiems, kurie knygos nespės įsigyti? J. E. 
Nieko nebepadarysi. Teks susitaikyti su mintimi, 
kad gyvenimas praėjo pro šalį. 
 
 
Eglė Juozapa. Juozapa ir jos seserys : likimo 
romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V. : 
LAB, 2020. –  1 garso diskas MP3 fmt. –  Tiražas 
19 egz. –  Orig. išl.: Vilnius : Odilė, 2019. 

 
„Juozapa ir jos seserys“ –  likimo romanas. 

Siužeto ašis – meilė, svarbiausia likimo pasija. Ji 

išsipildo ir neišsipildydama, pripildo gyvenimą kaip 

indą. Laikas –  nuo praėjusio amžiaus vidurio iki 

dabarties, kintantis ir keičiantis, tekantis 

Žemaitijoje, Aukštaitijoje, Vilniuje. 
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Jurašius, Aidas (1979– ). Bibliofobija: apsakymai 
/ skaitovas Virgilijus Kubilius  –  V. : LAB. –  1 
garso diskas MP3 fmt. –  Tiražas 19 egz. –  Orig. 
išl.: Vilnius : Vaga, 2019.  
 

Tai konceptuali apsakymų knyga, savotiškas 
novelių romanas, pasakojantis apie bandymą 
gyvenimą perkelti į literatūrą, o paskui literatūrą į 
gyvenimą ir kur visa tai veda. Autorius meistriškai 
žaidžia stiliais ir formomis, supina provokuojančią 
filosofiją ir nujaučiamą autobiografiškumą, lyrizmą 
ir vulgarybę, šventvagystes ir metafizinį alkį, o 
prasmę čia įgyja net ir tušti knygos puslapiai… 
 
Kairys, Narius. Toliau nei vandenynas : romanas 

/ skaitovas Rokas Simanavičius. – V. : LAB, 2020.  

–  1 garso diskas MP3 fmt. Tiražas 19 egz.  –  

Orig. išl.: Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos 

leidykla, 2019.  

„Toliau nei vandenynas“ – pirmasis 

autoriaus romanas, kuriame jis prisiliečia prie 

paslapties, gaubiančios pradingusiuosius, ir, užuot 

konstatavęs faktus ar pateikdamas atsakymus, 

užduoda klausimus: kodėl žmogus keliauja, kas jį 

verčia rinktis savo kelią, kokios priežastys lemia 

pasirinkimus, ir, galų gale, kas įvyksta su 

žmogumi, kai jis pradingsta? 
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Lavaste, Laima. Rytojaus niekada nebus : pagal 

tikrus įvykius sukurtas psichologinis detektyvas / 

skaitovė Rūta Rainienė. – V. : Lietuvos aklųjų 

biblioteka, 2020. –  2 garso diskai MP3 fmt. –  

Tiražas 19 egz. –  Orig. išl.: Vilnius : Alma littera, 

2019.  

Niūrią lapkričio popietę tykų Kyžių kaimą 

sukrečia nekasdienis įvykis – randami du nužudyti 

paaugliai. Nusikaltimą imasi tirti garsus detektyvas 

ir žavi žurnalistė. Įtarimas krinta ant artimiausių 

šeimos narių... 

 
Lyrika plius: papasakok man eilėraštį… / 
[sudarytojas Kęstutis Navakas] / skaitovas 
Virgilijus Kubilius  –  V. : LAB. 2020. –  1 garso 
diskas MP3 fmt. –  Tiražas 14 egz. – Orig. išl.: 
Vilnius : Alma littera, 2019.  
 

Šioje knygoje – 66, sudarytojo nuomone, 
svarbiausi šiuolaikiniai lietuvių poetai ir poetės. 
Galima knygą vadinti jubiliejinių Atkurtosios 
Lietuvos metų poetiniu skerspjūviu. Kiekvienas 
autorius/– ė knygai atrinko po vieną savo eilėraštį 
ir parašė to eilėraščio komentarą. Visi komentarai 
(iš esmės – savarankiški eseistiniai tekstai) rašyti 
specialiai šiai knygai. Komentarų įvairovė rodo, 
kad į ją einama iš pačių skirtingiausių pusių, 
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komentarai itin intriguojantys ir daugelį skaitytojų 
žavės bei stebins. 
 
Užkalnis, Andrius (1970– ). Trečioji evangelija: 
griūtis ir laisvė: atgimimo buities istorija: kaip 
gyveno paprasti ir nepaprasti žmonės ypatingais 
laikais : eseistika / skaitovas Rokas Simanavičius. 
– V., LAB, 2020. –  1 garso diskas MP3 fmt. –  
Tiražas 14 egz. –  Orig. išl.: Vilnius : BALTO, 2019.  
 

1989–2000 metai trečiojoje Užkalnio 
evangelijoje: ne apie politiką ir ne apie Landsbergį 
su Brazausku, bet apie mus visus, kuo gyvenome 
ir apie ką galvojome. Linksmiausia, giliausia ir 
lengviausiai skaitoma naujausios istorijos knyga iš 
Užkalnio, kuris perkrato visą savo ir jūsų 
prisiminimų palėpę iš to nepaprasto dešimtmečio, 
kuriame visi buvome atradimo herojai. 
 

UŽSIENIO ŠALIŲ GROŽINĖ LITERATŪRA 

 

Abbott, Rachel. (1952– ) (Abot, Reičel). 

Svetimas vaikas : detektyvinis romanas / skaitovė 

Jūratė Karazijaitė. – V.  : LAB, 2020. –  1 garso 

diskas MP3 fmt. –  Tiražas 19 egz. –  Orig. išl.: 

Kaunas : Jotema, 2019.  

Psichologinių trilerių meistrės Rachel 

Abbott manas „Svetimas vaikas“ įtraukia į 
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intriguojančių paslapčių tinklą ir pražūtingas tiesos 

aieškas. Tamsi praeitis išnyra iš šešėlių ir kėsinasi 

sugriauti saugų gyvenimą, pastatytą ant melo 

pamatų. 

 
Berlin, Lucia (1936–2004). Namų tvarkytojos 
vadovas : novelių rinktinė / skaitovė Regina 
Jokubauskaitė. – V. : LAB , 2020. –  1 garso 
diskas MP3 fmt. –  Tiražas 19 egz. –  Orig. išl.: 
Vilnius : Kitos knygos, 2019.  
 

Šis iškalbingas novelių rinkinys atskleidžia 
Lucia Berlin kaip nepakartojamą gyvenimo 
stebėtoją ir kritikę didžiule širdimi – autorė ypač 
simpatizuoja protingoms ir žodžio kišenėje 
neieškančioms moterims, kurių nelepina 
gyvenimas. L. Berlin pasakojimai kupini 
jausmingumo ir nepagražintos kalbos. 
 
 
Burns, Anna (1962– ). Pienininkas : romanas / 
skaitovė Nijolė Lipeikaitė . – V . : LAB, 2020. –  1 
garso diskas MP3 fmt. –  Tiražas 19 egz.  –  Orig. 
išl.: Vilnius : Sofiklis, 2019. 
 

Anna Burns (g. 1962) – pirmoji prestižine 

Man Booker premija įvertinta autorė iš Šiaurės 

Airijos. Šį apdovanojimą pelnė už romaną 

„Pienininkas“, kuriame aktualios temos aptariamos 
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nevengiant kandaus humoro ir ironijos. Tai istorija 

apie brutalumą, žmogaus teisių suvaržymą, 

seksualinę prievartą, pasipriešinimą. Kūrinys 

vertinamas už autorės gebėjimą bejėgiškos 

baimės kupiną atmosferą perteikti išskirtine kalba. 

 

Chambers, Kimberley (1967–). Gimę nusikalsti : 

detektyvinis romanas / skaitovas Audrius 

Čaikauskas. – V. : LAB, 2020. –  1 garso diskas 

MP3 fmt. –  Tiražas 19 egz. –  Orig. išl.: Kaunas : 

Jotema, 2019.  

Tai nepaprastai įraukiantis, šviežias, greitai 

perskaitomas, kupinas įtampos ir dramų kūrinys. 

Romano herojaus Džeisono Ramplingo gyvenimo 

pradžia nebuvo labai gera, ir jis yra pasiryžęs 

panaudoti visą savo žavesį, protą ir išvaizdą, kad 

viską pakeistų, net jei dėl to tektų nusikalsti.  

 
Condé, Maryse (1937–). Belaukiant, kol pakils 
vanduo: romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas. 
– V. : LAB, 2020. –  1 garso diskas MP3 fmt. –  
Tiražas 19 egz. –  Orig. išl.: Vilnius : Alma littera, 
2019.  

 

Romano „Belaukiant, kol pakils 

vanduo“ herojus vaikystę praleido Afrikoje, Malyje. 

Babakaras buvo maliečio tėvo ir gvadelupietės 
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motinos vaikas. Jis leido nerūpestingas dienas po 

saugiu savo motinos sparnu. Kartais 

globėjiškumas virsdavo savininkiškumu, bet 

Babakaras nepaprastai mylėjo savo mamą, kurią 

greitai galės matyti tik sapnuose. Tragiškiems 

įvykiams pasibeldus į duris, herojui tenka išvykti iš 

žemės, kurią jaučia visa širdimi. 

 
Corry, Jane. Mano vyro žmona: romanas / 
skaitovė Nijolė Lipeikaitė. – V. : LAB, 2020. –  1 
garso diskas MP3 fmt.  –  Tiražas 19 egz. – Orig. 
išl.: Kaunas : Jotema, 2019.  

 
Ištekėjusi už dailininko Edo jauna teisininkė Lilė 

pasiryžusi gyvenimą pradėti iš naujo. Vos grįžusiai 
po medaus mėnesio jai tenka spręsti pirmą 
kriminalinę bylą. Taip Lilė susipažįsta su Džo, 
kalėti nuteistu žudiku, kuris ją keistai traukia, dėl 
kurio sutiks rizikuoti viskuo. Tačiau patirtis 
gyvenant su autistu broliu dažnai neleidžia Lilei 
atpažinti pavojingų manipuliatorių melagių, kurie 
netruks atskleisti ir jos saugomas paslaptis. 
 
 
Ellwood, Nuala. Diena, kai įvyko nelaimė: 
psichologinis trileris / skaitovė Rūta Rainienė. – V. 
: LAB, 2020. –  1 garso diskas MP3 fmt. –  Tiražas 
19 egz. –  Orig. išl.: Vilnius : Sofoklis, 2019.  
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Paslapčių ir netikėtų siužeto vingių kupiname 

trileryje pasakojama iš komos pabudusios moters 

istorija. Tai istorija apie bandymą susigrąžinti 

atmintį ir atsakyti į klausimą, kas įvyko tą nelaimės 

dieną. 

 
Gardner, Lisa (1971– ). Niekada neprasitark : 
detektyvinis romanas / skaitovė Violeta 
Mickevičiūtė. – V. : LAB, 2020. –  1 garso diskas 
MP3 fmt. –  Tiražas 19 egz. –  Orig. išl.: Kaunas : 
Jotema, 2019.  

 

Lisa Gardner pranoko pati save, sukurdama 

stiprų romaną apie tris moteris, dvi žmogžudystes 

ir nesuskaičiuojamas paslaptis! Nuo pat žadą 

atimančios pradžios iki paskutinio dėmesį 

kaustančio skyriaus „Niekada neprasitark“ jus 

pavergs, nustebins ir suteiks malonumo. 

 
Groff, Lauren (1978– ). Florida : apsakymai / 
skaitovė Irena Plaušinaitytė. – V. : LAB, 2020. –  1 
garso diskas MP3 fmt. –  Tiražas 19 egz.–  Orig. 
išl. : Vilnius : Baltos lankos, 2019.  
 

Šiame apsakymų rinkinyje pažvelgiama į įvairių 
veikėjų pasaulius, miestus, istorijos dešimtmečius 
ir šimtmečius. Autorei būdingu poetiniu stiliumi 
pasakojama apie skirtingus likimus, žmogiškąjį 
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malonumą ir džiaugsmą, apie ne visada jaukius 
prisipažinti jausmus – apie visa tai, iš ko susideda 
žmogus. 

 

Handke, Peter (1942–) (Handkė, Pėteris). 

Trumpas laiškas, ilgas atsisveikinimas  : romanas / 

skaitovas Audrius Čaikauskas. – V . : LAB, 2020. –  

1 garso diskas MP3 fmt. –  Tiražas 19 egz. –  Orig. 

išl.: Vilnius : Alma littera, 2020.  

Prestižiškiausia pasaulyje Nobelio 

literatūros premija apdovanoto austrų rašytojo 

Peter Handke romane „Trumpas laiškas, ilgas 

atsisveikinimas“ nagrinėjamas žmogaus santykis 

su aplinka. Tačiau tuo pačiu tai yra ir savotiška 

meilės istorija bei odė išsvajotai Amerikai. 

 
Ikstena, Nora (1969– ) (Ikstena, Nora). Motinos 
pienas : romanas skaitovė ir garso operatorė Ilma 
Paluckė. – V. : LAB, 2020. –  1 garso diskas MP3 
fmt. –  Tiražas 19 egz. –  Orig. išl.: Vilnius : Tyto 
alba, 2019. –   
 

„Motinos pienas" – žymiausios latvių 

rašytojos Noros Ikstenos romanas, sulaukęs itin 

didelio populiarumo ne tik Latvijoje, bet pelnęs ir 

tarptautinį pripažinimą. Tai jautrus, egzistencinio 

skausmo, prasmės paieškų ir laisvės troškimo 
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persmelktas pasakojimas, kurio centre – trijų kartų 

moterų likimai, autentiškumą gniuždančios 

sovietinės Latvijos fone. 

 
James, E.L. (1963– ) (Džeims, E.L.). Misteris : 
romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V. : 
LAB, 2020. –  1 garso diskas MP3 fmt. –  Tiražas 
19 egz. –  Orig. išl.: Vilnius : Alma littera, 2019.  
 

Įvykių kupina Misterio kelionė prasideda 

Londono centre ir veda skaitytoją į pasakiškąjį 

Kornvalį, o iš ten – į mažą Pietryčių Europos šalį; ji 

kupina aistros, pavojų ir neleidžia atsikvėpti iki 

paskutinio puslapio. 

 
Jundze, Arno (1965– ). Raudonasis gyvsidabris : 
romanas / skaitovas Audrius Čaikauskas. – V. : 
LAB, 2020. –  1 garso diskas MP3 fmt. Tiražas 19 
egz. –  Orig. išl.: Vilnius : Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2019.  

 

„Raudonasis gyvsidabris" atspindi labai 

platų visuomenės spektrą. Čia skaitytojai susidurs 

ir su senesnės kartos žmonėmis, po 

nepriklausomybės gavusiais netikėtą progą 

galiausiai pasimatyti su į užsienį kadaise 

priverstais pasitraukti giminaičiais, ir su sovietinio 

saugumo agentais, ir su įvairiausioms socialinėms 
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grupėms atstovaujančiais nepriklausomybės 

gynėjais, ir su paskutiniuoju iš miško brolių, kuris, 

nepripažindamas sovietų valdžios, prasislapstė 

ištisus penkiasdešimt metų, ir su jaunuoliais, kurie 

geidžia laimės, tačiau dar nė neįtaria, kokių sunkių 

išmėginimų jiems atneš pirmieji į laisvę žengiami 

žingsniai. 

 
Kross, Jaan (1920–2007) (Krosas, Janas). Lyno 
akrobatas: [tetralogijos]„Tarp trijų marų: Baltazaro 
Rusovo istorija“ [1– 2 knygos]: romanai / skaitovas 
Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2020. –  1 garso 
diskas MP3 fmt. –  Tiražas 19 egz. –  Orig. išl.: 
Vilnius : Baltos lankos, 2020.. –  Įgarsinta dviem 
kalbėjimo tempais.  
 

Estų rašytojo Jaano Krosso keturių romanų 

cikle „Tarp trijų marų“ sodriai vaizduojamas 

istorinės asmenybės, estų kilmės metraštininko, 

Livonijos kronikos autoriaus Baltazaro Rusovo (iki 

1536–1600) gyvenimas. Knygoje „Lyno akrobatas“ 

sudėti du – pirmas ir antras – tetralogijos romanai. 

 
Kwan, Kevin (1973–). Beprotiškai turtingi : 
romanas / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V. : 
LAB, 2020. –  1 garso diskas MP3 fmt. –  Tiražas 
19 egz. –  Orig. išl.: Vilnius : Tyto alba, 2020.  
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Kevino Kwano „Beprotiškai turtingi“ yra puiki 

komedija ir tipiška populiarioji literatūra, leidžianti 

viso pasaulio skaitytojams (romanas išverstas į 

daugybę kalbų) žvilgtelėti pro rakto skylutę į 

turtingų aziatų gyvenimą, šiek tiek jiems pavydėti 

ir, tuo pačiu – iš jų pasijuokti. 

 
Kurbjuweit, Dirk (1962– ) (Kurbiuveitas, Dirkas). 
Baimė : romanas / skaitovė Jūratė Karazijaitė. – V. 
: LAB, 2020. –  1 garso diskas MP3) ; 12 cm + 1 
įd. lap. (12 x 12 cm). –  Antr. įd. lape taip pat 
Brailio raštu. –  Orig. išl.: Vilnius : Baltos lankos, 
2018. –  Įgarsinta dviem kalbėjimo tempais. –  
Tiražas 19 egz.. –  ISBN 978– 609– 00– 6783– 3 : 
3,11 Eur 
 

„Baimė“ nagrinėja pamatines šiuolaikinės 
visuomenės temas, tokias kaip smurtas, įstatymų 
galia, meilė artimui, ir iškelia vieną iš svarbiausių 
klausimų: kiek toli galima žengti, stengiantis 
apsaugoti tau brangius žmones? 
 
 
Mayne, Andrew (1973– ). Biologas : trileris / 
skaitovas Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2020. –  
1 garso diskas MP3 fmt. –  Tiražas 19 egz. –  Orig. 
išl.: Vilnius : BALTO leidybos namai, 2019.  
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Iliuzionistas ir vienas garsių trilerių 

rašytojų Andrew 

Mayne'as knygoje „Biologas" supažindina su 

profesoriumi Teo Krėjumi, kuriam teks ne tik 

aiškintis žiaurų nusikaltimą, bet ir pačiam gelbėti 

savo kailį. 

 
Mickiewicz, Adam (1798– 1855) (Mickevičius, 
Adomas). Lenkų tautos ir lenkų piligrimystės 
knygos / skaitovas Virgilijus Kubilius.  – V. : LAB, 
2020. –  1 garso diskas MP3 fmt. –  Tiražas 14 
egz. –  Orig. išl.: Vilnius : Flavija, 2019.  
 

„Knygų“ turinys tautinės savivokos, laisvo ir 
atsakingo už visuomenę žmogaus saviugdos 
aspektu yra moderniam lietuviui aktualus lygiai taip 
pat kaip ir moderniam lenkui. Vien tuo galima 
paaiškinti poreikį jų lietuviškam leidimui. Kita 
vertus, šio kūrinio pristatymas lietuvių kalba 
prisidės ir prie pozityvių lietuvių ir lenkų tarpusavio 
santykių plėtotės, nes jis gali tapti vienu iš įrankiu 
mūsų bendrumų ir atskirumų, pirmiausiai dvasinių, 
aiškinimuisi. 
 
Mishima, Yukio (1925– 1970) (Misima, Jukijas). 
Auksinė šventykla : romanas / skaitovas Rokas 
Simanavičius. – V. : LAB, 2020. –  1 garso diskas 
MP3 fmt. Tiražas 19 egz. –  Orig. išl.: Vilnius : 
Sofoklis, 2019.  



26 
 

 
Japonų rašytojo Yukio Mishima 

romanas „Auksinė šventykla“ – tai šiuolaikinė 

alegorija apie žmogaus būties tragizmą. Romanas 

paremtas tikru įvykiu: 1950 m. jaunas vienuolis 

sudegino garsiąją Auksinę šventyklą Kiote. Ši 

istorija tapo jaudinančia istorija apie griaunančią 

grožio jėgą. 

 
Nesbø, Jo (1960– ) (Nesbė, Jo). Peilis : romanas 
/ skaitovas Audrius Čaikauskas. – V. : LAB, 2020. 
–  1 garso diskas MP3 fmt. –  Tiražas 19 egz.  –  
Orig. išl.: Vilnius : Baltos lankos, 2019.  
 

„Dostojevskiški moraliniai pasirinkimai, kvapą 

užimantys netikėtumai, sunkiai pakeliama įtampa. 

„Peilis“ – bene geriausias Hario Hūlės knygų ciklo 

romanas.“ 

 
Orwell, George (1903– 1950) (Orvelas, 
Džordžas). Dienos Paryžiuje ir Londone : 
romanas / skaitovė Rūta Rainienė. – V. : LAB, 
2020. –  1 garso diskas MP3 fmt. –  Tiražas 19 
egz.  –  Orig. išl.: Kaunas : Kitos knygos, 2007.  

 

Kaip tvirtų požiūrių socialistas ir kovotojas 

prieš žmogaus pažeminimą bei socialinę 
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neteisybę, autorius ryžtasi savo kailiu išbandyti 

žemiausios socialinės klasės gyvenimą. Jis dirba 

laikinus ir paprastus darbus Paryžiaus 

užkandinėse bei restoranuose, vėliau išbando iš 

vienų nakvynės namų į kitus keliaujančio bastūno 

likimą Londone. 

 
Pamuk, Orhan (1952– ) (Pamukas, Orhanas). 
Moteris Raudonais Plaukais : romanas / skaitovas 
Virgilijus Kubilius. – V. : LAB, 2020. –  1 garso 
diskas MP3 fmt. –  Tiražas 19 egz.–  Orig. išl.: 
Vilnius : Tyto alba, 2019. –  Įgarsinta dviem 
kalbėjimo tempais.  

 

Turkų rašytojo Orhano Pamuko 

romane „Moteris raudonais plaukais“ persipina 

Oidipo mitas, meilės istorija ir kriminalinis trileris. 

Tai pasakojimas apie tėvus, vaikus ir aistras, 

atveriančias tarp jų prarajas. 

 
Riley, Lucinda (1971–) (Raili, Liusinda). Angelų 
medis : romanas / skaitovė ir garso operatorė 
Jūratė Karazijaitė. – V. : LAB, 2020. –  2 garso 
diskai MP3 fmt. –  Tiražas 19 egz.–  Orig. išl.: 
Vilnius : Tyto alba, 2019.  
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Lucinda Riley romano „Angelų medis“ siužetas 

vystosi dviem paralelėmis. Skaitytojas stebi 1985– 

ų metų įvykius –  šešiasdešimtmetės Gretos 

Marčmont sugrįžimą į namus, į Marčmonto dvarą, 

ir jos kovą su prarasta atmintimi. Intensyvūs 

moters bandymai prisiminti praeitį grąžina ją atgal, 

į ankstyvojo pokario laikus. 

 
Roberts, Nora (1950–). Tamsios gelmės : 
romanas / skaitovė Šarūnė Andriuškevičiūtė. – V. : 
LAB, 2020. –  1 garso diskas MP3 fmt. –  Tiražas 
19 egz. –  Orig. išl.: Kaunas : Jotema, 2019.  

 
Bestselerių autorė Nora Roberts skaitytojus 

pasitinka su romanu „Tamsios gelmės“, kuris 

praveria dailaus šeimos fasado duris ir parodo 

gilumoje slypinčią tamsą. Tai yra knyga apie 

šeimos galią tiek sužeisti, tiek ir išgydyti. 

 
Setterwall, Carolina (1978– ) 

Tikėkimės geriausio : romanas / skaitovė 
Šarūnė Andriuškevičiūtė. – V. : LAB, 2020. –  1 
garso diskas MP3 fmt. –  Tiražas 19 egz.. –  Orig. 
išl.: Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2019.  
 

Dviejuose susipinančiuose persiklojančio laiko 

pasakojimuose autorė skausmingai atvirai ir 

jautriai pasakoja asmeninę meilės ir netekties, 
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aistros ir ilgesio, džiaugsmo ir nenumaldomo 

kaltės jausmo istoriją. Mikroskopiškai tiksliai 

atkuria audringą jųdviejų su Akseliu meilės 

pradžią, kasdienybę auginant kūdikį, intensyvius ir 

dažnai įtemptus santykius, netikėtą Akselio mirtį ir 

gyvenimą po jos, bandant ištverti tuštumą, rasti 

jėgų motinystei ir susitaikymui. Tai mylinčios 

moters laiškas mirusiam vyrui – nuoširdus, 

nepagražintas, drąsiai kalbantis apie įvairiausias 

meilės ir liūdesio formas, – todėl toks apvalantis ir 

tikras. 

 
Sin, Kyŏng– suk (1963– ). Ri Džinė : romanas / 
skaitovė Rūta Rainienė. – V. : LAB, 2020. –  1 
garso diskas MP3 fmt. –  Tiražas 19 egz.  –  Orig. 
išl.: Vilnius : BALTO leidybos namai, 2019.  

Korėjiečių rašytojos romanas paremtais tikrais 
įvykiais. Jame pasakojama apie paskutines 
karališkosios Čosono dinastijos dienas. 
 
 

Speck, Daniel (1969– ). Bella Germania / skaitovė 
Rūta Rainienė. – V. : LAB, 2020. –  2 garso diskai 
MP3. –  Tiražas 19 egz. –  Orig. išl.: Vilnius : Alma 
littera, 2019.  
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Danielio Specko romane „Bella 

Germania“ pasakojama kelių kartų šeimos istorija, 

kupina jausmų ir dramatiškų įvykių. 

 
Vonnegut, Kurt (1922– 2007) (Vonegutas, 
Kurtas). Žmogus be tėvynės : esė / skaitovė Rūta 
Rainienė. – V. : LAB, 2020. –  1 garso diskas MP3 
fmt. –  Tiražas 14 egz. –  Orig. išl.: Kaunas : Kitos 
knygos, 2007.  
 

Neprilygstamas Amerikos literatūros meistras 
Kurtas Vonnegutas, vadinamas prozos šamanu su 
pilnu krepšiu absurdiškų personažų, 2005 m. 
išleido knygą, netikėtai tapusią bestseleriu. 
Aštrios, tačiau šiltos ir mielos juodojo humoro esė, 
rašytos žurnalui „In these Times“, atskleidžia 
Vonneguto požiūrį į gyvenimą George'o W. Busho 
Amerikoje. Jis cituoja Jėzų Kristų, Marką Twainą, 
Abrahamą Lincolną, Kilgorą Troutą, Bokononą ir 
vėl žiba savo firminėmis „nepatogiomis tiesomis“. 
 
Weir, Andy (1972– ). Artemidė : romanas / 
skaitovė Monika Baranauskaitė– Grajauskienė. – 
V. : LAB, 2020. –  1 garso diskas MP3 fmt. –  
Tiražas 19 egz. –  Orig. išl.: Vilnius : BALTO 
leidybos namai, 2019. 
 

Džazmina Bašara niekada neketino tapti 
didvyre. Ji tenorėjo praturtėti. Gyventi Artemidėje, 
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pirmajame ir vieninteliame Mėnulio mieste, ne taip 
jau paprasta, jei nesi turtingas turistas ar 
ekscentriškas milijardierius. Tad tai, kad retkarčiais 
įvežamas nedidelis kiekis kontrabandinių prekių, 
vargu ar galima laikyti baisiu nusikaltimu, tiesa? 
Ypač kai spaudžia skola, o oficialaus kurjerės 
atlyginimo vos ne vos pakanka susimokėti už 
nuomą. 
 
Whitman, Walt (1819– 1892) (Vitmenas, Voltas). 
Žolės lapai : poezijos rinktinė / skaitovas Virgilijus 
Kubilius. – V. : LAB, 2020. –  1 garso diskas: MP3 
fmt. –  Tiražas 14 egz.  –  Orig. išl.: Vilnius : Kitos 
knygos, 2019.  
 

Bebaimis klajūnas ir jautrus stebėtojas W. 
Whitmanas savo eilėmis skelbia laisvę ir lygybę, 
pastebi tai, dėl ko kiekvienas gyvenimas tampa 
išties ypatingas. Jis – kiekvieno vyro ir kiekvienos 
moters, miestiečių, jūreivių, darbininkų ir žemės 
žmonių poetas, bet kartu ir lapo, skruzdės, jūros, 
saulės dainius – jam viskas vienodai svarbu. Bet 
kokia doktrina ar tikėjimas poetui per ankšti, jis 
savyje sutalpina viską. Autoriaus poezija šiandien 
yra tokia pat šiuolaikiška, artima ir išlaisvinanti, 
kokia buvo ir prieš daugiau nei šimtmetį. 
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LITERATŪRA VAIKAMS IR PAAUGLIAMS 

          

Алексіевіч, Святлана Аляксандраўна (1948–) 
(Aleksijevič, Svetlana). Paskutinieji liudytojai : 
naujas necenzūruotas leidimas  skaitovė Jūratė 
Karazijaitė. – V. : LAB, 2020. –  1 garso diskas 
MP3 fmt. –  Tiražas 19 egz. Orig. išl.: Vilnius : 
Alma littera, 2020.   

 
Tai naujas ir necenzūruotas 1989 metais 

pasirodžiusios knygos leidimas. Joje skaudūs ir 
tikri vaikų, gyvenusių Rusijoje, Baltarusijoje ir 
Ukrainoje Antrojo pasaulinio karo metais, 
atsiminimai. Karas iš vaikų atėmė viską: namus, 
tėvus, brolius, seseris, kasdienybę, tikruosius 
vardus ir VAIKYSTĘ. Vaikai kitaip supranta karą. 
Jiems karas –  tai jausmas, vaizdas ar kvapas. 
Vaiko galvoje viskas užfiksuojama kaip 
fotoalbume. Viskas kaip atskiros nuotraukos, 
kurias jungia baimės jausmas. Knygoje autorė 
pateikia istorijas iš pirmų lūpų. Leidžia išgirsti tuos 
žmones, kurie patys patyrė karą būdami vaikai. Tai 
neperrašyta istorija ir ne belytės aukos, tai 
žmonės, kurių vaikystę pražudė karas… 
 
Beauvais, Clémentine (1989– ).Kiaulystės dėsnis 
kiaulėms negalioja: romanas / skaitovė Ilma 
Paluckė. – V. : LAB, 2020. –  1 garso diskas MP3 
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fmt. –  Tiražas 14 egz. –  Orig. išl.: Kaunas : 
Debesų ganyklos, 2019. 
 

Tai pasakojimas apie tris paaugles –  Mirėją, 
Astridą ir Hakimą, –  kurios paskelbiamos 
negražiausiomis mokyklos kiaulaitėmis. Bendra 
nelaimė merginas suvienija ir jos išsiruošia į 
kelionę dviračiais Paryžiun. Keliaudamos paauglės 
supranta, kad išvaizda dar ne viskas, kad yra daug 
svarbesnių ir įdomesnių dalykų. Jos mokosi priimti 
viena kitą ir pačios save su humoru, išmoksta 
tolerancijos, įgyja pasitikėjimo savimi, mokosi 
bendrauti su aplinkiniais, nebijoti būti lyderėmis, 
mąstyti pozityviai ir atsikratyti įvairių baimių bei 
kompleksų. 
 
Cavallo, Francesca (1983– ). Vakaro istorijos 
mergaitėms maištininkėms 2 / skaitovė Monika 
Baranauskaitė– Grajauskienė. – V. : L AB, 2020 
(Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka). –  1 garso 
diskas MP3 fmt. –  Tiražas 14 egz. –  Orig. išl.: 
Vilnius : Dvi tylos, 2018. 
 

Autorės kviečia jus ir jūsų vaikus į 
transformuojančią kelionę, prieš miegą sekdamos 
100 naujų istorijų apie išskirtines moteris nuo 
Nefertitės iki Bejoncės. 
 
Дашевская, Нина Сергеевна (1979– ) 
(Daševskaja, Nina). Pavasario sonata  : 
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apsakymai / skaitovė Ilma Paluckė. – V. : LAB, 
2020. –  1  garso diskas MP3 fmt. –  Tiražas 14 
egz.  –  Orig. išl.: Vilnius : Gelmės, 2019.  

Tai aštuonių apsakymų ciklas, siejamas vienos 
temos –  muzikos. Autorės nuomone, jos auditorija 
–  dvylikos– penkiolikos metų paaugliai... 
Apsakymų veikėjai kiek primena baltas varnas. 
Jiems sudėtinga rasti draugų, jie linkę gyventi 
uždarame pasaulyje, skaudžiai ir sudėtingai 
ieškodami saviraiškos. Skaitytojams atskleidžiami 
asmenybės augimo, brendimo pavojai ir žavesys. 
Žingsnis po žingsnio (arba nata po natos) jaunieji 
muzikantai įsilieja į bendraamžių būrį, patirdami 
bendravimo, dalijimosi džiaugsmą. Apsakymams 
būdingas subtilus humoras, paradoksalios 
situacijos, švelnus pirmosios meilės dvelksmas –  
visa tai primena melodingą kūrinį, rašytą virtuozo 
ranka. 
 
Edge, Christopher. Kiti Albio Braito pasauliai / 
skaitovas Audrius Čaikauskas. –  Vilnius : Lietuvos 
aklųjų biblioteka, 2020 (Vilnius : Lietuvos aklųjų 
biblioteka). –  1 garso diskas MP3 fmt. –  Tiražas 
14 egz. –  Orig. išl.: Kaunas : Debesų ganyklos, 
2018.  
 

Pagrindinis knygos veikėjas Albertas Stivenas 
Braitas gyvena normalų laimingą gyvenimą. 
Tiksliau, beveik normalų. Berniuko tėvai –  
mokslininkai astrofizikai, negana to tėtis dar ir 
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televizijos žvaigždė. Pora sūnų pavadino savo 
mėgstamiausių mokslininkų garbei. Kartą sūnus 
užduoda tokį klausimą, į kurį tėtis neturi atsakymo. 
Ne veltui Albis mokslininkų vaikas, –  berniukas 
greitai padaro išvadas ir leidžiasi į nuotykių kupiną 
kelionę. Pasitelkęs kvantinę fiziką, jis keliauja per 
laiką ir erdvę. Tik ar kitame pasaulyje tikrai ras tai, 
ko ieško? 

 
 
Ellis, Deborah. Maitintoja : apysaka / skaitovė ir 
garso operatorė Ilma Paluckė. – V. : Lietuvos 
aklųjų biblioteka, 2020. –  1 garso diskas MP3 fmt. 
–  Tiražas 19 egz. –  Orig. išl. : Vilnius : Aštuntoji 
diena, 2019.  

 
Knygoje pasakojama apie vienuolikmetę 

Parvaną, kuri gyvena Afganistano sostinėje 
Kabule. Jos tėvas uždarbiauja turguje, 
pardavinėdamas paskutinius šeimos daiktus bei 
skaitydamas ir rašydamas laiškus –  jis vienintelis 
turi teisę uždirbti duoną. Tačiau vieną dieną 
Talibano kariai tėvą suima. Likus be maitintojo, 
šeimos narių gyvenimo sąlygos sparčiai blogėja ir 
galiausiai lieka tik vienas sprendimas. Kadangi 
moterims ir mergaitėms uždrausta išeiti iš namų, 
Parvana turi apsimesti berniuku tam, kad galėtų 
uždirbti pinigų ir taptų šeimos maitintoja… 
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Young, Karen. Ei, šaunuoli  : knyga vaikams apie 
nerimą ir drąsą / skaitovė Violeta Mickevičiūtė. – V. 
: LAB, 2020. –  1 garso diskas MP3 fmt.  –  
Tiražas 14 egz. –  Orig išl.: Vilnius : Vaga, 2019.  
 

Knygos „Ei, šaunuoli“ nebūtina skaityti 
nuosekliai. Pradėti galima atsivertus bet kurį 
puslapį. Viską sprendžia pats skaitytojas – 
puslapis po puslapio jis ieškos savyje stebuklingų 
galių –  drąsos, pasitikėjimo savimi ir kitų 
nepaprastų dalykų. 
       

Wohlleben, Peter (1964– ). Ar girdi, kaip medžiai 

šneka? : trumpa atradimų kelionė miške / skaitovė. 

– V. : LAB, 2020. –  1 garso diskas MP3 fmt. –  

Tiražas 14 egz. –  Orig.išl.: Vilnius: Kitos knygos, 

2019.  

 
Ar žinojote, kad medžiai turi tėvus ir net tikrų 

tikriausius raukšlėtus senelius? Ar galite 
įsivaizduoti, kad medžių vaikai į mokyklą eina net 
kelis šimtus metų? Beje, miškas taip pat turi 
internetą. Ir, žinoma, labai svarbu suprasti, kad 
medžiai padeda mums išlikti sveikiems ir stipriems. 
Tačiau kartais ir medžiai pasijunta prastai ar net 
suserga, ir mes galime jiems padėti. Knyga „Ar 
girdi, kaip medžiai šneka?“ atskleidžia vaikams 
paslaptingos medžių kalbos paslaptis, kurios 
vaikus sužavės ir sudomins. 
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SAVANORIŲ ĮGARSINTOS KNYGOS 

SERIJOJE „GARSINA SAVANORIAI“ 

 
Roberts, Nora (1950–). Ateinantį saulėlydį : 
romanas / skaitovė ir garso operatorė Lina 
Elsnerytė. – V. : LAB, 2020. –  1 garso diskas MP3 
fmt. –  Tiražas 19 egz. –  Orig. išl.: Kaunas : 
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Jotema, 2018. –  Įgarsinta dviem kalbėjimo 
tempais. –  Tiražas 19 egz.. –  ISBN 978– 609– 
00– 6780– 2 : 3,11 eur 
 

Bodinų ranča ir poilsio centras vakarų 
Montanoje yra sėkmingas šeimos verslas, idiliška 
vieta poilsiautojams. Daugiau nei trisdešimt 
tūkstančių akrų teritoriją ir keturių kartų namus 
valdo Bodinė Longbou, padedama gausaus 
personalo bei neseniai pasamdyto Keileno 
Skinerio. Kadaise šeimoje buvo dar viena moteris 
— Bodinės teta Elisė, kuri jauna būdama pabėgo 
iš namų, kai Bodinė dar nebuvo gimusi. Elisė taip 
ir negrįžo, ir Longbou šeima nemėgsta daug apie 
ją šnekėti. Jaunesnieji, niekada tetos nematę, laiko 
ją seniai mirusia. Bet Elisė gyva. Ir gyvena ne taip 
toli nuo rančos, naujoje šeimoje, kurios pati 
nepasirinko. 

 

Vilimaitė, Bitė (1943– 2014) 
Užpustytas traukinys : apsakymai / skaitovė 

Vita Masaitienė. – V. : LAB, 2020. –  1 garso 
diskas MP3 fmt. –  Antr. įd. lape taip pat Brailio 
raštu. –  Kiti leidimai: Užpustytas traukinys. –  
Tiražas 14 egz. – Orig. išl.: Vilnius : Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla, 1996.  

Į „Užpustytą traukinį“ Vilimaitė susodina pačius 
silpniausius ir pažeidžiamiausius – bejėgius 
neapsaugotus vaikus; senukus; išduotas, 



39 
 

apgautas, vienišas moteris. Šias tris amžiaus 
grupes vienija atstumimo, smurto, mirties motyvai 
– nemenka dalis „Užpustyto traukinio“ keleivių taip 
iš jo ir nebeišlipa arba išlipa vieniši, niekam 
nereikalingi, pamesti. Pati autorė labiausiai 
solidarizuojasi būtent su išvardytais personažais, o 
didžiausios jos kritikos susilaukia verslininkai; 
valdininkai; egoistai; naudos ieškotojai; mokytojai. 
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