
 

Cicėnaitė, Akvilina „Kad mane pamatytum“ 

Kad mane pamatytum: romanas / Akvilina Cicėnaitė. – Vilnius: Alma littera, 2020. – 187 p. – ISBN 

978-609-01-4043-7 

Keturiolikmetė Gilė apie pabaigas žino viską. Ir apie pasaulio pabaigą, kuri turėtų 

įvykti jau netrukus, 1999-ųjų gruodžio 31-osios vidurnaktį. Ir apie šeimos pabaigą, 

kai tėtis palikęs namus išeina pas savo studentę. Ir apie draugystės pabaigą, kai su 

geriausia drauge tenka varžytis dėl trokštamo vaidmens spektaklyje. Bet Gilė negali 

nutuokti, kuo pasibaigs mamos ryšys su vyru, pramintu Kurmiu, ir kas laukia 

prasidėjus 2000-iesiems... 

„Kad mane pamatytum“ – septintoji Australijoje gyvenančios prozininkės Akvilinos 

Cicėnaitės knyga. Tai istorija apie dideles ir mažas pabaigas, apie saulės užtemimus 

ir laipiojimus pro langą, apie teatrą, šeimos dramą ir truputį – apie meilę. 

Akvilina Cicėnaitė – rašytoja, vertėja, knygų paaugliams ir suaugusiesiems autorė. 

Trys jos kūriniai nominuoti Metų knygos rinkimuose, apysaka „Niujorko respublika“ 

pelnė IBBY premiją už geriausią metų realistinės prozos kūrinį paaugliams, laimėjo 

2014 m. skelbtą Paauglių ir jaunimo literatūros konkursą, buvo išrinkta viena 

kūrybiškiausių 2015 m. knygų. 2017 m. išleistas pirmasis romanas suaugusiesiems 

„Tylos istorija“. 

  

Baigiantis 1999-iesiems visi nuščiuvę laukia pasaulio pabaigos arba naujos pradžios. 

Gilei pastaroji praverstų – galbūt ji susigrąžintų geriausią draugę ar pavyktų 

suvaidinti mokyklos spektaklyje, gal net tėtis šiek tiek pamirštų tą savo naująją šeimą 

ir atkreiptų dėmesį į ją, Gilę, bet svarbiausia – galbūt mama mestų treningus dėvintį 

Kurmį ir pagaliau atvirstų į tikrąją mamą. Artėjant Naujiesiems metams, daugėja 

netikėtumų, įtampa auga... Kaip visame šiame chaose būti pastebėtai tų, kurie rūpi 

labiausiai? Pasakojimas nestokoja subtilaus humoro, charizmatiškų veikėjų ir 

žingsnis po žingsnio įgyjamos išminties. (Viktorija Ivanova) 



 

Ganc, Diana „Lota“ 

Lota / Diana Ganc. – Vilnius: Dominicus Lituanus, 2020. – 117 p. – ISBN 978-609-8227-17-8 

Apysakoje vaizduojama netrukus keturiolikos sulauksianti Lota, kuri, praėjus 

pusmečiui po mamos mirties, tėvui vėl ėmus dirbti tolimųjų reisų vairuotoju ir porai 

savaičių išvažiavus gabenti krovinio, lieka viena. Mergaitė išgyvena gedulą, apie kurį 

nemoka kalbėtis ir tik labiau ir labiau užsidaro nuo išorinio pasaulio – nustoja 

vaikščioti į mokyklą, vengia žmonių. 

Pagaliau Lota lieka namuose viena. Kol tėvas išvykęs, vienintelis jos pašnekovas ir 

draugas bus jų senas šuo. Juk į mokyklą ji nebeis. Per pastaruosius mėnesius tiek 

visko įvyko – kaip bręstančiai paauglei visa tai priimti ir gyventi toliau? Lotai atrodo, 

kad ji žino atsakymą – reikia užsidaryti nuo pasaulio. Tačiau pasaulis įkyriai 

nepalieka ramybėje, o gyvenimas nuolat beldžia į duris. Ir jas tenka atidaryti. 

Diana Ganc – literatūros tyrėja, vertėja, aktorė. „Lota“ – pirmoji autorės knyga. 

  

Per pusę metų Lotos pasaulis apsisuka 180 laipsnių: ji netenka mamos, tėtis, dirbantis 

tolimųjų reisų vairuotoju, vėl išvyksta, geriausia draugė atsiduria ligoninėje, o ir 

šeimos šuo, atrodo, ruošiasi į amžinosios medžioklės plotus. Svetimųjų užuojautos 

nepageidaujanti mergaitė nusprendžia – ji nebeis į mokyklą. Tačiau knygos ir namų 

sienos negali teikti amžino prieglobsčio nuo supančio pasaulio, kaip ir gedulo bei 

artumo alkio negali užkimšti paskubomis perkamos kepyklėlės bandelės ir duona. 

Tačiau ar Lota ryšis vėl išmokti pasitikėti pasauliu? (Asta Skujytė-Razmienė) 

 

 

 

 



 

Zarambaitė, Ignė „Juodavandeniai“ 

Juodavandeniai: apysaka / Ignė Zarambaitė. – Vilnius: Nieko rimto, 2020. – 142 p. – ISBN 978-

609-441-616-3 

Kai šešiolikmetė Anika sugrįžta į gimtąjį miestelį, ją vėl prislegia vaikystės 

prisiminimai – nesutarimai šeimoje, mokykloje patirtos patyčios. Viduje veši senos 

nuoskaudos, bet išoriškai mergina visiškai pasikeitusi, niekas jos neatpažįsta. Dabar ji 

ne Anika, o Ana.Netrukus bendramoksliai Anai pasiūlo savaitgalio iššūkį – drauge 

praleisti naktį potvynio apsemtoje sodyboje, kuri garsėja legendomis ir šiurpiais 

įvykiais. Ši linksmybių naktis virsta tikru košmaru, kurio centre – mįslingai dingusi 

mergina. Nebeįmanoma suprasti, kas tikra, kas pamiršta, kas išgalvota. Kas iš tiesų 

nulėmė tos nakties įvykius – nepaaiškinamos mistinės jėgos, svaigalai, kerštas? O gal 

viskas kartu? 

Tai pirmoji paaugliams skirta lietuvių rašytojos Ignės Zarambaitės knyga. Autorė 

skaitytojų ir literatūros kritikų jau įvertinta už vaikams skirtas knygas „Elzė ir senojo 

dvaro paslaptis“, „Emilio laiškas“, „Stebuklingi senelio batai“, „Skudurinukė“. 

  

Intrigos, pavojingi paauglių žaidimai, meilė ir neapykanta, mistikos elementai ir 

noras pakeisti savo gyvenimą 180 laipsnių susipina pirmojoje jaunos rašytojos Ignės 

Zarambaitės apysakoje paaugliams „Juodavandeniai“. Istorijos centre – šešiolikmetė 

Ana, po kelerių metų grįžusi gyventi ten, iš kur kadaise su mama pabėgo. Vaikystėje 

iš viršsvorio turinčios mergaitės bendramoksliai tyčioji ir engė, tačiau dabar jos 

nebeatpažįsta – ji ne tik pasikeitė išoriškai, bet ir pakeitė pavardę. Tik ar įmanoma 

grįžus į gimtąjį miestelį pradėti gyvenimą iš naujo? Ar praeities šešėliai nepasivys? 

Ana mėgina, ji susidraugauja su tais, kurie ją engė, stengiasi būti mėgstama ir 

populiari. Bet po vieno vakarėlio, pasibaigusio bendraklasės mirtimi, jai ir visiems 

naujiesiems draugams tenka perkratyti sąžinę ir išsiaiškinti tiesą apie tai, kas įvyko, 

apie tai, kokia trapi ir melais apipinta buvo jų draugystė. (Eglė Baliutavičiūtė) 


