
   
 

KARL OLSBERG „BERNIUKAS BALTAME KAMBARYJE“     

(I D KLASĖ) 

  Knygos „Berniukas baltame 

kambaryje“ aprašymas 

Populiaraus vokiečių autoriaus Karl Olsberg 

trileryje „Berniukas baltame kambaryje“ 

niekas nėra taip, kaip atrodo iš pradžių. 

Rašytojas pačiu įdomiausiu būdu žaidžia su 

virtualaus pasaulio ir dirbtinio intelekto 

pavojais bei kelia fundamentalius filosofinius 

klausimus apie realybę ir tapatumą. 

Manuelis atsibunda baltame kambaryje. 

Berniukas nežino nei kaip čia atsidūrė, nei 

kur jis yra ir net neprisimena, kas jis toks – 

atrodo jo atmintis visiškai ištrinta. Vienintelis 

berniuko kontaktas su išoriniu pasauliu yra 

kompiuterio sugeneruotas moteriškas balsas 

Alisa, per kurią Manuelis gauna prieigą prie 

interneto. Pamažu berniukas supranta, kas 

nutiko ar galėjo nutikti. Jis buvo pagrobtas ir 

sužeistas. Neaišku tik, kodėl ir kaip jis 

išgyveno. O gal visa tai yra netiesa? Kas yra  

Manuelis? Kuo toliau vystosi siužetas, tuo labiau 

Manuelis klaidinamas. Jam pasakojamos skirtingos istorijos ir berniukas turi nuspręsti kuo 

pasitikėti. Autorius Karl Olsberg meistriškai kuria įtampą ir protagonisto jausmus perteikia 

taip, kad patys skaitytojai jaučia baimę ir tarsi dalyvauja veiksme. Knygoje keliami galvoti 

skatinantys filosofiniai klausimai. Pagrindinis knygos veikėjas yra smalsus, protingas ir linkęs 

rizikuoti. Manuelis nepasiduoda, ieško išeities iš padėties ir net pradėjęs abejoti tiek savimi, 

tiek visa aplinka, išlieka drąsus. Jaunimui skirta knyga „Berniukas baltame kambaryje“ gali 

būti skaitoma tiek kaip filosofinis kūrinys, tiek kaip nuotykių romanas. 2018-tais metais 

„Berniukas baltame kambaryje“ buvo nominuotas Vokiečių jaunimo literatūros premijai. 

Vokiečių rašytojas Karl Olsberg rašo trilerius ir romanus jaunimui. Olsberg – jo slapyvardis, 

kurį autorius pasirinko pagerbdamas miestą, kuriame užaugo. Rašytojas nestokoja gero 

humoro jausmo. Prisistatydamas savo svetainėje jis rašo, kad apsigynė daktaro laipsnį 

dirbtinio intelekto tema, už ką jo kompiuteris vis dar pyksta ir mėgsta į knygas įterpti klaidų. 

Karl Olsberg dirbo vadybos konsultantu, kompiuterinių žaidimų dizaineriu ir įkūrė tris naujus 

startuolius. Tačiau turtų ir šlovės šios veiklos neatnešė, todėl jis nusprendė rašyti knygas ir 

tikisi vieną dieną tapti toks garsus, kaip jo mėgstamiausi autoriai Stephen King ir Robert 

Harris. 

Iš vokiečių kalbos vertė Indrė Dalia Klimkaitė 



 

RIMANTAS KMITA „REMYGA“ 

( II E KLASĖ) 

 

  Knygos „Remyga“ aprašymas 

Rimantas Kmita – literatūros kritikas, 

poetas, dramaturgas, rašytojas, kultinio 

romano „Pietinia kronikas" autorius. 

Romano, kuris tapo savotišku 

Nepriklausomybės pradžios Šiaulių epu ir 

pažadino miesto savastį. 

„Remyga" – romanas, kurio veiksmas taip 

pat vyksta Šiauliuose. Tačiau tai jau visai 

kitokia knyga. Apie nematomą, tamsiąją, 

Šiaulių pusę. Ir taip, tai knyga apie Lietuvą. 

Romanas apie milicininką, tampantį 

policininku. Apie Remygą. Žmogų, 

bandantį susivokti, kas jis yra ir kaip jam 

elgtis, kai griūva viskas, kas jam buvo 

suprantama ir pažįstama, apgraibomis 

ieškantį savo šaknų tamsoje. 

Romanas apie Sąjūdžio pradžią. Bet ne 

kronika, o menininko akimis parodytas 

santvarkų pasikeitimo sukeltos sumaišties 

šalyje, mieste ir žmonių mintyse paveikslas. 

Autorius sako: „Čia viskas yra tikra: vietovardžiai, architektūros ir meno objektai, taip pat ir 

istorijos. Senų senovėje Šiauliuose tekėjo geležinė upė Rūdė, vėliau palindusi po miestu. 

Buvo Stalinas, užnėręs virvę merginai ant kaklo. Vėliau buvo primusu savo aukas deginęs 

niekšas. Buvo Gorbačiovas, Brazdžionis ir popiežius Jonas Paulius II, ir jo dovanotas kryžius, 

ir jį saugojęs policininkas. Buvo ir teatras bažnyčioje, ir baras po žeme, ir smarvė – iš gamyklų 

ir upių, iš visur. Taip, kulka sovietų majorui tikrai caktelėjo tiesiai į tarpuakį. Vieni buvo princai 

ir žaidė futbolą, kiti buvo mentai ir turėjo gyventi. Pranas ieškojo pasaulio pabaigos 

liudininkų ir zombių. 

 Buratinas užkasinėjo žmonių pinigus kvailių lauke. Meška, Jautis ir Vaikiukas iki šiol tebėra. 

O kieno tas kraujas nusikaltimo vietoje, to iki šiol niekas nežino. Ir legendos yra tikros tuomet, 

kai jas prisimename. Tik žmonės, jie, deja, yra personažai, žaislai nežinia kieno rankose." 

 

 

 



 

 

DELIA OWENS „TEN, KUR GIEDA VĖŽIAI“ 

(III A KLASĖ) 

 Knygos „Ten, kur gieda vėžiai“ 

aprašymas 

Laukinių Afrikos gyvūnų tyrinėtojos 

septyniasdešimtmetės Delios Owens 

literatūrinis debiutas „Ten, kur gieda 

vėžiai" tapo 2019 m. knygų leidybos 

sensacija. 

Nuo 2019 m. sausio – Amazon ir The New 

York Times bestselerių sąraše, didžiąją dalį 

laiko – Nr. 1. 

Leidykla G. P. Putnam's Sons tiražą 

spausdino 40 kartų. 

Iki 2019-ųjų pabaigos parduota daugiau 

nei 4,5 mln. egzempliorių – daugiau nei 

bet kurios grožinės ar negrožinės 

spausdintos knygos tais metais. 

Parduota 1,5 mln. elektroninių ir daugiau 

nei 1 mln. audioknygų. 

Leidybos teisės parduotos 41 šalyje. 

Ekranizavimo teises įsigijo Reese 

Witherspoon kompanija Hello Sunshine. 

 

Pelkių Dukra vadinama Kaja Klark atokaus 

Šiaurės Karolinos miestelio Barkli Kouvo 

gyventojams yra neįmenama paslaptis, ji 

niekinama ir laikoma atmata. Palikta motinos, vėliau – ir keturių brolių bei seserų, Kaja auga 

pelkių apsuptyje tik su tėvu, kuriam nėmaž nerūpi ir kuris netrukus dingsta. Apleista ir 

izoliuota Kaja išmoksta pragyventi iš to, ką siūlo gamta, toje derlingoje ją supančioje 

aplinkoje randa ir paguodą. 

Tapusi paaugle Kaja susibičiuliauja su vietiniu vaikinu Teitu Vokeriu, šis imasi mokyti ją 

skaityti. Laukinis merginos grožis nepalieka abejingo ir Čeiso Endriuso, „miestelio pažibos ir 

geriausio įžaidėjo". Tad kai pelkėse 1969-ųjų spalį aptinkamas jo lavonas, Kaja tampa 

pagrindine įtariamąja. 

 

„Ten, kur gieda vėžiai" – ne tik istorija apie meilę ir nusikaltimą, ne tik odė laukinei gamtai. 

Tai skausmingai gražus pasakojimas apie žmogaus sugebėjimą išlikti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOVYDAS PANCEROVAS, BIRUTĖ DAVIDONYTĖ  

„KABINETAS 339“ (IV D KLASĖ) 

 

Knygos „Kabinetas 339“ 

aprašymas 

Ši knyga – naujas reiškinys mūsų 

literatūroje. Lyg įtemptame trileryje 

žurnalistinis tyrimas atskleidžia, kas iš 

tiesų vyksta mūsų politikoje, o kartu iš 

vidaus parodo žurnalistikos virtuvę. Šis 

detalus dokumentinis pasakojimas tarsi 

klausia: o kaip visa tai keičia mus? Tai 

patyrusius, aprašiusius, o dabar ir 

skaitančius šią knygą. /Audrius Ožalas, 

literatūros apžvalgininkas 

Skaičiau kaip gerą skandinavišką 

detektyvą. Tai ne superherojų kova su 

tamsos jėgomis, o atviras pasakojimas 

žurnalistų, kurie, rūpindamiesi 

demokratija ir viešuoju interesu, 

susiduria su gausybe išbandymų, 

tikrinančių jų ryžtą ir apsisprendimą. 

Taip pat knygoje atskleidžiami svarbūs 

šešėliniai Lietuvos politikos žaidėjai, jų 

veikimo schemos ir įtaka. Tokių tyrimų ir 

knygų galėtų būti daugiau. 

Donatas Puslys, politikos apžvalgininkas, publicistas 

Puikus pasakojimas apie cinišką valdžion patekusių žmonių elgesį. Apie nedeklaruojamus 

ryšius, kurie daro įtaką kiekvieno iš mūsų gyvenimui. Ir apie absoliučiai neromantišką 

tiriamosios žurnalistikos žurnalistų darbą. Tokį neromantišką, kad knygą turėtų perskaityti 

apie žurnalistiką svajojantys moksleiviai. Jei perskaitę tebesvajos, vadinasi, išties suprato, 

kodėl visiems svarbu turėti stiprią ir nepriklausomą žiniasklaidą. 

Rita Miliūtė, „Laisvės TV“ ir LRT žurnalistė 


