2022 m. kovo mėn. gautos naujos knygos

Apie knygą:
Halyna Vdovyčenko gimė šiaurėje, Laplandijoje, visai netoli Kalėdų Senelio
gimtinės. Dabar gyvena Ukrainoje ir rašo knygas vaikams ir suaugusiesiems. Vaikai
labiausiai mėgsta jos pasakojimus apie 36 ir 6 kačių nuotykius. Knyga „36 ir 6 katės",
be daugybės literatūros premijų, pelnė dar ir linksmiausios metų knygos
apdovanojimą.
Jei myli kates, čiupk skaityti šią knygą! Tai ūsuotas ir uodeguotas pasakojimas apie
36 suaugusias kates ir 6 mažas. Veikiausiai nesi matęs tiek kniauklių vienoje vietoje.
Lygiai tiek!
O viskas prasidėjo, kai vieną lietingą vakarą į mažą ponios Uogienės butą įsiprašė spalvinga kiemo kačių
draugija: smaguriai, gėlelės, šokėjai, spalvingieji, mažiai, katės iš gretimos tarpuvartės ir katės iš rūsio su
puikiąja Markize priešakyje. Ir žinot ką? Nei buto šeimininkė, nei jos sūnėnas nė neįsivaizdavo, ko šios viešnios
prikrės. Smalsu? Tuomet pirmyn, pasiauskime kartu su 36 ir 6 katėmis!
Viskas šiame gyvenime priklauso nuo to, kaip į tai pažiūrėsi. Štai, pavyzdžiui, normali žmogaus temperatūra
yra trisdešimt šeši ir šešios, tiesa? Sveiko žmogaus temperatūra. O keturiasdešimt du – tai ne šiaip blogai,
blogiau nė nebūna. Trisdešimt šeši ir šešios – puiku, o keturiasdešimt du – siaubinga šunybė. Taigi, kaip
pažiūrėsime į tuos pačius skaičius!.. Esame lygiai trisdešimt šešios suaugusios katės ir šeši mažiai. Tobulas
skaičius. Laimės, sveikatos ir harmonijos skaičius.

36 ir 6 katės : ūsuota ir uodeguota istorija vaikams / Halyna Vdovyčenko. – Vilnius : Tyto alba,
2022. – 135, [1] p.. – ISBN 978-609-466-647-6. – UDK 821.161.2-93-31

Apie knygą:
„Berniukas, kuris matė tamsoje“ – tikra istorija paremtas skaudžiai atviras
pasakojimas apie vaiką, gimusį neregių šeimoje. Jokūbas yra savo tėvų akys, todėl
jį labai anksti užgriūva didelių rūpesčių ir atsakomybės našta. Jokūbas visur yra
kitoks: ir reginčiųjų visuomenėje, ir tarp neregių, o toks „ypatingumas“ neretai yra
slegiantis, keliantis norą maištauti. Talentą mylėti turintis vaikas auga ir bręsta,
prieštarų pilną tikrovę atrasdamas per tragikomiškus nesusipratimus, skaudžius
kluptelėjimus ir netikėtus kasdienius džiaugsmus. Pasak latvių kritikės Bārbalos
Simsonės, šis pasakojimas – ne apie matymą ar nematymą, o apie tai, kas
įžvelgiama ne akimis. Apie tai, kas svarbiausia. Veiksmas vyksta praėjusio amžiaus
dešimtajame dešimtmetyje Latvijoje.
Rasos Bugavičutes-Pēces knyga įtraukta į 2020-ųjų tarptautinį literatūros katalogą
„White Ravens“ ir 2021-ųjų Europos Sąjungos literatūros premijos trumpąjį sąrašą.
Latvijos nacionaliniame teatre pastatytas spektaklis „Berniukas, kuris matė tamsoje“ (rež. Valters Sīlis)
pripažintas geriausiu 2019–2020 m. sezono spektakliu.
Rasa Bugavičute-Pēce (g. 1988) – lietuvių kilmės latvių dramaturgė, prozininkė, kino filmų ir televizijos serialų
scenarijų autorė. Tarptautinės Jānio Baltvilko premijos laureatė (2020). „Berniukas, kuris matė tamsoje“ (2019)
– antra jos knyga.

Berniukas, kuris matė tamsoje / Rasa Bugavičute-Pēce. – [Vilnius] : Odilė, 2021. – 142, [2] p..
– ISBN 978-609-8222-46-3. – UDK 821.174-93-31

Apie knygą:
Berta auga be motinos meilės ir negali susitaikyti su jos trūkumu bei mažojo brolio
staigios mirties palikta žaizda. Mama, praradusi vieną vaiką, pasineria į gedulą,
nerasdama savyje jėgų rūpintis vyresniąja dukra. Bertą lanko keisti sapnai, ji regi
praeitį ir spėja ateitį, kalba su mirusiu broliu ir kovoja su savo šmėklomis. Šeimos
gyvenimui
subyrėjus,
apleista
paauglė
randa
nusiraminimą
dailės
pamokose. Mokytoja supažindina ją su menu ir atskleidžia keistas, savitas dailininkų
biografijų detales, negaili laiko ir dėmesio savo mokinei. Aštuonios pamokos, aštuoni
žinomų dailininkų (Balthus’o, C. D. Freidricho, R. Magritte’o, Caravaggio, Aloïse’os
Corbaz, H. Dargerio, Leonardo da Vinci, S. Solomono) paveikslai – jais iliustruota
knyga – paauglei padeda atpažinti savo jausmus, analizuoti savo dvasinę būseną,
pasitelkus meno terapiją, rasti kelią. Jauno žmogaus lūpomis pasakojamoje istorijoje
autorė, kalbėdama apie itin sudėtingus ir skaudžius jauno žmogaus išgyvenimus, sugeba įžiebti vilties, suteikti
optimizmo nestabiliame šiuolaikiniame pasaulyje.
Foteini Tsalikoglou baigė klinikinės psichologijos ir nusikaltimų psichologijos studijas Ženevoje, yra Pandijo
universiteto (Atėnai) psichologijos dėstytoja, išleidusi mokslinių knygų, paskelbusi straipsnių, esė. Autorė yra
populiari romanistė, jos kūriniai verčiami į užsienio kalbas, leidžiami Europoje ir Amerikoje, pagal vieną romaną
pastatytas spektaklis. F. Tsalikoglou mokslinė veikla daro įtaką jos literatūros kūrinių temoms, ji itin didelį
dėmesį skiria veikėjų psichologiniam portretui. Herojai – apdovanoti išskirtinėmis savybėmis, yra traumuoti,
nepritampantys prie aplinkos, ieškantys tvirtos atramos, padėsiančios įveikti kasdienius gyvenimo iššūkius

Bertos dovana : romanas / Fotini Tsalikoglou. – Vilnius : Gelmės, 2021. – 191, [1] p.. – (Paribio
istorijos). – ISBN 978-609-8302-06-6. – UDK 821.14`06-93-31

Apie knygą:
Tai vienintelis išspausdintas (1980 m.) anglų kilmės dramaturgo, poeto Oscar
Wilde romanas, kuris ano meto Anglijoje amžininkų buvo vertinamas labai
prieštaringai, o autoriui pelnė skandalingą šlovę.
Knygoje pasakojama istorija apie Dorianą Grėjų, patrauklų ir turtingą jaunuolį, kurio
gyvenimą sugriauna pasaulio purvas ir niekšybės. O galbūt tai dvasinis paties
jaunuolio nuopuolis? Kai Grėjaus angeliška išvaizda nutapoma portrete, jaunuolis
pradeda svajoti, kad realiame pasaulyje jo grožis visuomet išliktų amžinas, o
negailestingą senėjimą „išgyventų“ jaunuolį vaizduojantis portretas. Kai Dorianas
įsitraukia į nuodėmingą gyvenimą, jo portretas iš tiesų pasikeičia: jaunuolio atvaizdas
paveiksle tampa perkreiptas ir šlykštus.
Atsižvelgiant į Viktorijos laikų moralės normas, „Doriano Grėjaus portretas“ ilgą
laiką buvo vertinamas kaip pernelyg nepadorus kūrinys.

Doriano Grėjaus portretas : [romanas] / Oscar Wilde. – 2-oji laida. – Kaunas : Jotema, [2021].
– 318, [2] p.. – ISBN 978-609-490-014-3. – UDK 821.111(417)-312.1

Apie knygą:
Vieną vakarą mergaitės tėtis išeina kasti duobės. Tokios gilios, kad net be dugno.
Mergaitės galvoje zvimbia klausimų spiečius. Jai neramu, kad tėtis pradings,
išsikasęs tunelį iki pat Afrikos – visai kaip senelis, kuris neseniai mirė.
Knygoje „Duobė" pasakojama mergaitės, netekusios senelio, istorija. Nors įvykiai
nukelia į laikotarpį prieš keturis dešimtmečius, panašiai nutinka ir dabar. Gali skirtis
apranga ar aplinka, tačiau duobė, kurią mumyse išrausia artimo žmogaus mirtis, yra
to paties gylio ir pločio. Kuo ilgiau gyvename, tuo duobių mūsų kelyje daugiau. Jos
reiškia ne tik tai, kad netekome, bet ir tai, kad mylėjome. Išeina žmonės, lieka
prisiminimai. Kartais – neatsakyti klausimai. Nutinka ir taip, kad iš jų gimsta knygos.
Galbūt jos padeda rasti atsakymus į klausimus. Ir užkasti duobę.
„Duobė" – vienuolikta Evelinos Daciūtės knyga vaikams. Rašytojos kūriniai yra
įvertinti apdovanojimais Lietuvoje ir pasaulyje, knygos verčiamos į užsienio kalbas. 2020 m. jai įteiktas
Globalios Lietuvos apdovanojimas už Lietuvos vardo garsinimą.

Duobė / parašė Evelina Daciūtė. – [Vilnius] : Aukso žuvys, 2021. – [68] p.. – ISBN 978-6098120-70-7. – UDK 821.172-93-3

Apie knygą:
Hello everybody! Mokykimės anglų kalbos drauge su Ponuliu Oskaru!
Ponulis Oskaras ir jo auksinė žuvelė Mailius išsiruošė atostogauti. Prisijunk prie
jų miško stovyklavietėje, kalnuose, prie ežero ir paplūdimyje ir tyrinėdamas
spalvingus paveikslėlius mokykis naujų angliškų žodžių!
Knygelėje mažieji skaitytojai ras:
pirmuosius
svarbius
angliškus
žodžius
ir
pasakymus;
smagią
Ponulio
Oskaro
ir
Mailiaus
atostogų
istoriją;
- smulkių detalių primargintus ir juokingų situacijų kupinus puslapius.

Ponulis Oskaras atostogauja : [mokykimės anglų kalbos drauge!] / Jim Field. – [Vilnius] : „Baltų
lankų“ leidyba, [2021]. – [32] p.. – ISBN 978-609-479-475-9. – UDK 821-93-31

Apie knygą:
Iliustruota, Beatos Nicholson balsu įgarsinta nuotykinė istorija, papildyta
muzika ir linksmais garsiniais intarpais, sužadins vaiko vaizduotę bei norą
skaityti, o dideli mygtukai leis vaikui savarankiškai klausytis pasakos vėl ir
vėl.
Besimokantiems skaityti – papildomi SKIE-ME-NUO-TO pasakos teksto
puslapiai.
Ši Brolių Grimų pasaka aiškina daiktų kilmę: kodėl pupa turi dvi dalis, tarsi
siūle susiūtas?
Istorijos pradžia – gyvenimiška situacija, kai moterėlei kuriant ugnį ant žemės nukrenta šiaudas ir žarija, o
verdant sriubą iš saujos išsprūsta pupa. Šie skirtingi veikėjai draugiškai ieško būdų, kaip išspręsti bendras
problemas. Susidūrus su kliūtimi – upeliu – šiaudas nusprendžia pabūti tiltu, kad draugai persikeltų per upelį.
Viskas būtų pavykę, kaip sumanyta, jei žarija nebūtų sustojusi tilto viduryje ir pradėjusi galvoti tik apie save ir
savo baimes... Pamiršusi kitus ir sukėlusi pavojų šiaudui, smarkuolė pati pokšteli į vandenį. Pupa plyšta
juokais, tačiau iš nelaimės šaipytis nevalia, todėl ji skyla perpus. Laimė, lengvabūdę pupą susiuva pro šalį
keliaujantis siuvėjas. Bet pupos iki šiol tebeturi tą siūlę, primenančią nedraugišką juoką.

Knygą iliustravo talentingas dailininkas, stalo žaidimų, knygų iliustratorius Dovydas Čiuplys, net menkiausiose
kasdienybės detalėse žaviai kuriantis nuotykį ir su šypsena kurstantis mažųjų vaizduotę.
Pasakos garsą sukūrė kompozitorius, muzikantas Vytautas Leistrumas, kuriantis muziką filmams ir
spektakliams bei koncertuojantis su bendraminčių grupe SOLO ANSAMBLIS.
Įgarsino kulinarijos, TV laidų autorė ir vedėja Beata Nicholson, ir šioje knygoje džiuginanti visiems atpažįstamu
laisvu, užkrečiančiu juoku.

Šiaudas, žarija ir pupa : Brolių Grimų pasakos motyvais : [žaislinė knygelė] / dailininkas Dovydas
Čiuplys. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2021]. – [24] p.. – ISBN 978-609-479-425-4. – UDK
821-93-31

Apie knygą:
Patekėjus saulei bunda miškas ir jo gyventojai: galvas pakelia elniai, plačiai
nusižiovauja lapiukas ir prie upės ieškoti pusryčių ateina mama lokė su
mažyliais. Visas miškas knibždėte knibžda!
Knygoje „Miško takeliais":
• kartu su miško gyvūnais prabėgs visa diena nuo ryto iki pat vėlaus vakaro –
pamatysite, kas keliasi anksti, o kas mėgsta pamiegoti ilgėliau;
• sužinosite įdomių ir dar negirdėtų faktų apie beveik kiekvieną knygelėje
sutinkamą gyvūną: ką jie valgo, kur ilsisi, kokių darbų imasi nubudę;
• galėsite žaisti ir ieškoti pasislėpusių gyvūnų kiekviename spalvingame atvarte –
taip lavinsite pastabumą ir išmoksite atpažinti miško gyventojus.

Miško takeliais : [surask pasislėpusius gyventojus] / autorė ir iliustratorė Sandra Dieckmann. –
Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2021]. – [30] p.. – ISBN 978-609-479-471-1. – UDK 821.111-9331

Apie knygą:
Skirta nuo 10 m.
Veera Hiranandani romanas „Nakties dienoraštis" – tai jautrus mažos indų
mergaitės pasakojimas apie šeimos, per naktį tapusios pabėgėliais, ištremtaisiais,
likimą, kai Indijai 1947 m. buvo suteikta nepriklausomybė.
Sudėtinga šalies padėtis ir dvylikametės Nišos šeimos gyvenimo istorija, kurią
mergaitė aprašo dienoraštyje, kupina netikėtumų, vaikiškos nuostabos ir skaudžios
patirties susidūrus su lemtingu pasirinkimu: „Mano tėtis – hinduistas, mama –
musulmonė. O kas mes su broliu Amilu? Tėtis mano, kad namuose mums
nebesaugu. Šiąnakt leisimės į kelionę ieškoti naujų namų..."

Nakties dienoraštis : [romanas] / Veera Hiranandani. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra
Publica], [2021]. – 283, [5] p.. – ISBN 978-609-473-221-8. – UDK 821.111(73)-93-31

Apie knygą:
Pasaką apie gaidelį ir vištytę žino daugelis. Bet ar kam nors teko girdėti pasaką
apie gaidelį ir vištytę, kuri įsigeidė šukų? Jeigu reikia šukų, vadinasi, teks važiuoti
į mugę. Jeigu važiuosi į mugę, pakeliui tikriausiai ką nors sutiksi. Jei ką nors
sutiksi, kaipgi nepakviesi jų sėstis į vežimaitį? O kas gali nutikti vežimaičiui,
kuriame sėdi gaidelis, vištytė, liūtas, tigras ir dramblys?

Višta, kuri norėjo šukų : [leidinys su papildytos realybės elementais] / Bentsiyen Raskin. –
[Vilnius] : [Asociacija] „Slinktys“ : Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, 2021. – 15, [1] p.. –
(Bibliotekėlė). – ISBN 978-609-8286-15-1. – UDK 821.112.28-93-

