
Sveiki, knygos ,,Sutikti eidą'' autore,  

  

Perskaičiau Jūsų jau antrą knygą - ,, Sutikti eidą ''. Dėkoju Jums už šią knygą. Ji mane 

privertė susimąstyti, pagalvoti, kai kurias jo vietas teko net paanalizuoti. Jūsų knygos 

siužetas, labai įtraukiantis, todėl ją perskaičiau per porą valandų. Ši knyga man 

pasirodė savotiškai keistoka, tačiau įdomi. Dar niekada nebuvau skaičiusi tokio 

pobūdžio kūrinio; knygoje atsispindėjo mistikos ir psichologijos detalės, kurios 

suteikė siužetui detektyvinį atspalvį ir intrigą.   

Kaip ir minėjau, skaitant knygą, teko labiau įsigilinti ir pamąstyti - kas per būtybė iš 

tiesų yra eidas? Ar tai tebuvo lakios Algės vaizduotės vaisius? Kam iš tikrųjų 

priklausė močiutės Elžbietos nauji akiniai? Tikėjausi atsakymus į šiuos ir dar daugybę 

kitų man kilusių klausimų rasti knygos pabaigoje, tačiau tik perskaičiusi supratau, kad 

greičiausiai atsakymai nebuvo pateikti tyčia. Tam, kad skaitytojas perskaitęs galėtų 

susimąstyti, prisiminti siužetą ir pasijausti tarsi Algės vietoje, kuriai turbūt šie 

klausimai ilgai, po Visvaldo grįžimo į nepaprastąjį eidų pasaulį, nedavė ramybės. 

Nemažai laiko skyriau knygos pagrindinės minties analizavimui. Tikriausiai Jūs, 

Autore, vienintelė žinote tikrąją šios knygos mintį, kuri man pasirodė labai paslėpta, 

tačiau pabandžiau ir aš pasvarstyti ir pasinerti giliau. Eido tikroji paskirtis – priversti 

žmogų, prašantį pagalbos, matyti ir įžvelgti aplink esančius dalykus, kurių anksčiau 

žmogus nepastebėjo arba nesureikšmino. Iš pradžių Algė manė, jog Nikas yra jai 

siųstas eidas, todėl ji laiką, praleistą su juo, brangino tarsi tai būtų paskutinis kartas, 

kai jie kartu. Nikas buvo teisus sakydamas, kad ,,Pažiūrėk, kaip tie patys žmonės 

elgiasi kelionėje - jie gyvena akis išplėtę, stebi, gėrisi, domisi.'' Jei ne Visvaldas ir 

Tarpinis pasaulis, Algė nebūtų taip sureikšminusi jos ir Niko draugystės, tačiau 

kadangi ji buvo įsitikinusi, kad Nikas yra eidas, su kuriuo, praėjus mėnesiui laiko teks 

išsiskirti, ji gėrėjosi ir mėgavosi kiekviena akimirka.   

Žinutė, kurią neša knyga, – mes, žmonės, labai daug ko nežinome ir nesuprantame. 

Dažnai būna taip, kad už dalykų, kurie mums atrodo tokie paprasti ir elementarūs, 

slypi kur kas daugiau. Algė tik kūrinio pabaigoje išsiaiškino, jog Visvaldas yra eidas, 

tačiau iki tol, ji apie tai net nepagalvojo. Pradžioje ji į Visvaldą žvelgė kaip į neįdomų 

ir įkyrų moksliuką, bet vėliau, jiems susidraugavus, Algė pradėjo Visvaldu domėtis ir 

žavėtis, jai buvo keista, kad jis toks protingas, gabus.  

Nors ir Algė suprato, kas yra tikrasis eidas, jau buvo per vėlu, Visvaldui, nepaisant to, 

pavyko tapti mergaitės draugu, jai padėti ir įvykdyti savo užduotį Žemėje.  

Skaitydama šią knygą, darkart susipažinau su paprasčiausiais dalykais, kuriuos atrodo 

žino ir supranta kiekvienas, tačiau ne visi tai pritaiko savo kasdienybėje – tai 

gyvenimas: ,, Kelionė yra baigtinė, ir žmogus tai žino. Todėl jis ima iš kiekvienos 

dienos viską, ką tik gali paimti, o ypač - grožį, įspūdžius jausmus.''  Gyvenimas - tai 

tarsi kelionė traukiniu, turi daugybę stotelių, sustojimų, kuriuose vis įlipa nauji 

žmonės, kitoje stotelėje išlipa ir juos pakeičia kiti, galime pamiršti, kaip jie atrodė ar 

ką jie sakė, tačiau niekada nepamiršime, kaip jie mus privertė jaustis. Tačiau ta 

kelionė baigsis, todėl turime kiekviename traukinio sustojime ,, išlipti '' ir 

pasimėgauti, kiekvieną įlipantį žmogų pasitikti, o išlipantį palydėti. Manau, Algė būtų 

norėjusi palydėti Visvaldą ir su juo atsisveikinti.  

Rekomenduoju šią knygą perskaityti tiems, kurie turi lakią vaizduotę, yra linkę tikėti 

dalykais, kurie galbūt ne visada yra matomi plika akimi, tiems, kurie niekada 

nenustoja svajoti ir tiki kasdienybės magija. Na, o aš, kol knyga ,,Sutikti eidą'' stovės 

mano knygų lentynoje, žvalgysiuosi į kitus, Jūsų parašytus romanus.  
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