
Kuriant paranormalią 

istoriją 



Kas yra paranormali istorija? 

• Istorija, kurioje yra antgamtiškas elementas; 

 

• Jeigu ištrauksi paranormalų elementą iš istorijos, istorija 
neegzistuos. 

 

• Pavyzdys: Bram Stoker - “Drakula”. Ištraukite vampyrus iš 
istorijos ir jos nebeliks. 

 



Paranormalūs daiktai: tipai 



Paranormalūs daiktai (I) 

Akivaizdūs daiktai 

•   daiktai, kurių paranormalios/antgamtinės galios slypi jų 
pradinėje paskirtyje; 
– Pvz.: lėlė             lėlė atgyja 

• Aplinka, kuri naudoja įprasta magija, gali turėti daugybę 
Akivaizdžių Daiktų. Jie suteikia istorijai žavesio. 
– Pvz. J.K. Rowling “Hario Poterio” knygos. Judantys paveikslai. 

• Patys galingiausi akivaizdūs daiktai gali būti naudojami kaip 
siužeto įrankiu visos istorijos metu. 
– Pvz. Edward Eager “Seven-Day Magic”.  Knyga, kuri nuneša veikėjus 

patirti magiškus nuotykius. 

 



Judantys paveikslai 



Paslaptingi Daiktai 



Paranormalūs daiktai (II) 

Paslaptingi daiktai 

• Negalima iš pirmo žvilgsnio pasakyti, kokią galią šie daiktai 
turi. Magija/ galios nėra susietos su daikto funkcija ar forma. 

– Pvz.: Nematomumo žiedas ir norus pildantis žiedas. 

 

 



Paranormalūs daiktai (III) 

• Prie paslaptingų daiktų yra priskiriami: 
eleksyrai, krištoliniai rutuliai, magiški 
papuošalai, Aladino lempa. 

 



Trys norai 

Tai yra vienas iš dažniausiai sutinkamų dalykų pasakose ir 
kartais istorijose vaikams. 

1. Įsitikinti, ar magija iš tiesų veikia; 

2. Yra paprašoma kažkas, kas sukurs daug problemų; 

3. Yra paprašoma ištaisyti antro noro padarinius. 



Įsidėmėti (I) 

• Magiškas daiktas turi turėti galių/funkcijų/magijos LIMITĄ; 

– Galių limito neturintis objektas nesukuria istorijoje 
konflikto/dramos, kadangi daiktas gali išpildyti bet kokį norą ar 
veikėjo užgaidą; 

• Niekados nesuteikite magiškam daiktui naujos, parankios 
galios, padedančios veikėjui išspręsti esamą problemą; 

– Tačiau galima sugalvoti/surasti naują panaudojimą jau esamoms 
magiško daikto galioms. 

 



Įsidėmėti (II) 

• Magiškas daiktas negali tiesiog atsirasti iš niekur; jis turi turėti 
istoriją: 
– Kas sukūrė šį daiktą? 

– Kodėl jį sukūrė? 

– Kas nutiko jo pirmajam turėtojui? 

– Kas nutiko kitiems turėtojams, jeigu tokių buvo? 

– Ar dar kas nors žino apie šį daiktą? 

– Ar kas nors ieško šio daikto? 

– Ir kita. 



Pratimas 

1. Apsidairykite aplinkui ir pasirinkite bet kurį daiktą, kurį vėliau 
paversite magišku.  

2. Detaliai apibūdinkite šį daiktą, tarsi jį regėtumėte ir liestumėte 
pirmą kartą gyvenime. 

3. Kokia šio daikto istorija? Kokio senumo šis daiktas? Iš kur jis 
atgabentas/ kaip čia atsirado? Kam jis anksčiau priklausė? 

4. Kokias magiškas galias turi šis daiktas? 

5. Ko reikia, kad būtų galima pasinaudoti šiomis galiomis? 

6. Kokius apribojimus turi šis magiškas daiktas? 

 



Pastebėjimai (I) 

• Kuo daugiau magiškų daiktų yra istorijoje, tuo mažiau 
galimybės juos visus atskleisti; 

• Jeigu norima paversti magišką objektą visos istorijos centru, 
daiktas turi būti labai GALINGAS; 

• Magiški daiktai gali būti: pavagiami, sulaužomi ir sunaikinami. 

• Magiški daiktai, tam kad veiktų, gali reikalauti specialų kitų 
daiktų ar tam tikro laiko; 

• Daiktai gali veikti tam tikrą laiką; 

 



Svarbu 

Visos paranormalios istorijos tikslas yra atskleisti, kaip kažkoks 
veikėjas ar veikėja elgiasi turėdamas (-a) magišką daiktą savo 
gyvenime. Taigi, jūsų dėmesys visad turi būti sutelktas ne į 
magišką daiktą, o į veikėjo elgesį ir jausmus. 



Antgamtiniai sutvėrimai 

• Asmenys, kurie nuo gimimo skiriasi nuo 
žmonių arba asmenys, kurie anksčiau 
buvo žmonės, tačiau vėliau paversti į 
kitą sutvėrimą. 
 

• Akcentuojama: 
– Gali būti gimęs; 
– Paverstas 

 

• Paverstųjų problema: 
– Kova tarp žmogiškumo ir naujo gyvenimo 

priėjimo 



Antgamtinių sutvėrimų pavyzdžiai 

• Vampyras 

• Vilkolakis 

• Fėja 

• Zombis 

• Angelai ir demonai 

• Ir kiti 



Sutvėrimai gali būti: 

• Draugai ir pagelbėtojai 

• Priešai 



Įsidėmėkite 

• Jeigu paminite, kad jūsų pagrindinis veikėjas yra vilkolakis, 
nepamirškite knygoje jį ir paversti vilkolakiu t.y. parodykite 
skaitytojui virsmą į kitą sutvėrimą. 

 



Trys pagrindinės magiškų sutvėrimų taisyklės 

1. Jūs turite būtinai žinoti, ką jūsų magiškas sutvėrimas gali 
padaryti. 

2. Jūs privalote tiksliai žinoti, ko sutvėrimas negali padaryti. 

3. Jeigu nesulaužysite pirmų dviejų taisyklių, jūsų istorijoje 
sukurta mitologija bus logiška. 



Paranormalusis pasaulis 

Slaptas Viešas 



Paranormalusis pasaulis: Slaptas 

• Dažniausiai aptinkamas šis paranormalaus pasaulio sprendimas; 

• Magiškas pasaulis yra slepiamas nuo žmonių; 

• Dažnai pagrindinis personažas yra žmogus, kuris yra įtraukiamas į 
šį pasaulį; 

• Tam tikra prasme yra lengvas pasirinkimas (nereikia perkurti 
visuomenės); 

• Dažniausiai pirma yra supažindinama su mums įprastu pasauliui 
prieš pristatant magiškąjį. 

• Yra kuriama slaptojo pasaulio istorija; 



Paranormalusis pasaulis: Viešas 

• Visi žino apie magiškų sutvėrimų egzistavimą; 

• Reiškia atkreipti dėmesį į: seną (jie visados egzistavo tarp 
žmonių) ir naują (jie pasirodė vėliau po kažkokio įvykio, pvz., 
kokio nors eksperimento); 

 

 

 



Magiškų sutvėrimų kultūra 

• Kiekviena tauta turi savo papročius, taisykles ir kultūrą. Tą 
pati turėtumėte padaryti ir su savo magiškų sutvėrimų 
bendruomenėmis; 

• Skaitytojams patinka skaityti apie veikėjus, kurie yra 
įtraukiami į nepažįstamą, naują magijos kultūrą; 

 

 



Atkreipti dėmesį į šiuos dalykus: 
 

– Valdžia ir jos tipas; 
– Ekonomija (kas kam priklauso); 
– Mąstymas; 
– Šeima ir bendruomenė; 
– Menas ir laisvalaikis; 
– Maistas; 
– Priemonės ir technologija; 
– Ginklai; 
– Transporto priemonės ir keliavimo būdai; 
– Medicina; 
– Gaminimo būdai; 
– Vergystė; 
– Bendravimas  

 

 



Kultūros ir papročių kūrimas 

• Esmė: paversti nerealistiškus sutvėrimus realistiškais arba 
sukurti realybės iliuziją; 

• Kurdami nerealistiškų sutvėrimų kultūrą, atkreipkite dėmesį į 
kitų tautų kultūras bei pasaulio istoriją; 

Vilkolakiai 
Senovės Romos 

gladiatoriai 
Vilkolakių 

kovos 



Veikėjų galios 
• Naudojant mitologinius sutvėrimus, kurie  yra populiarūs ir turi 

nusistovėjusias galias bei gyvenimo būdus kaip, pavyzdžiui: 
vampyrai, vilkolakiai ir zombiai, reikia būti atsargiems 
suteikinėjant jiems naujas galias. 

• Galima pakeisti/duoti tik VIENA  pagrindinę/ svarbią/ ypatingos 
reikšmės ypatybę. 

VAMPYRAI: 

Miršta saulės šviesoje, 

Geria kraują, 

Stiprūs, 

Nemirtingi 

Nesensta 

S.Meyer VAMPYRAI: 

Blizga dienos 
šviesoje 

Geria kraują, 

Stiprūs, 

Nemirtingi 

Nesensta 

  



Viešo pasaulio tvarka 

• Magiškų sutvėrimų nėra daug, jų statusas visuomenėje menkas; 

– Žmonės nekenčia jų ir/arba bijo, nori juos sunaikinti, įkalinti arba valdyti; 

– Magiški sutvėrimai gali gyventi vienoje vietoje, kuri yra griežtai ir akylai 
prižiūrima; 

• Magiškų sutvėrimų ir žmonių teisės yra lygios; 

• Magiški sutvėrimai valdo ir dominuoja; 

– Dažniausiai konfliktas yra: žmonės mėgina ištrūkti iš priespaudos, 
nugalėti magiškus sutvėrimus 



Vampyrai 

• Gražus, patrauklus; 

• Pavojingas; 

• Vienišius; 

• Nugyvenęs šimtų metų; 

• Buvo paverstas į vampyrą; 

• Stengiasi išlikti žmogumi ir kelia klausimą, kodėl; 

• Seniai seniai buvo įsimylėjęs moterį, ji mirę, jis kaltina save dėl jos 
žūties; 

• Vampyrai kovoja su vilkolakiais; 



Klišės 

• Klišė – veikėjas, idėja, istorija ar situacija, kuri yra 
vartojama tiek daug kartų, kad netenka netikėtumo 
įspūdžio, neteikia pramogos ir/ar nežadina smalsumo. 

Siaubas 

• Visi mirs bjauriomis 
mirtimis 

Romantika 

• Viskas pasibaigs 
laimingai 

Detektyvai 

• Visko matęs patyręs 
detektyvas; 

• Detektyvas 
mėgėjas; 



Mary Sue or Gary Stu 

• Mary Sue – veikėja, kuri turi viską: 

– Stipri, protinga ir nepaprastai graži. 

 

• Gary Stue – dažniausiai piktavalis Mary Sue versija; 

– Yra nepaprastai patrauklus, turi daug talentų, įvaldęs įvairius 
ginklus, neturi ydų. 



Tobuliname klišę... 

• Kliše galima pavadinti kiekvieną idėją ar veikėją, kuris 
nėra... išvystytas. Būtent šis dalykas įvairius veikėjus 
ir idėjas paverčia klišėmis. 

 



Klišių pratimas 

1. Pasirinkite klišę ar situaciją: 

2. Iš šios klišės išbraukite vieną elementą/ypatybę; 

3. Dabar pridėkite tris naujus tvistus, patobulinimus ar kitas 
įdomias ypatybes klišei; 

4. Parašykite pastraipos ilgumo jūsų patobulintos klišės 
aprašymą kaip anotaciją. 

 



Taisyklės 

• Kuo mažiau į istoriją įtrauksite magiškų daiktų/sutvėrimų, tuo 
jūsų istorija bus realistiškesnė. 

• Kuo daugiau magiškų elementų turėsite istorijoje, tuo mažiau 
turėsite laiko juos detaliau skaitytojui pristatyti. 



Naudoti šaltiniai: 

Happer, Steven. “Writing  the paranomal novel”. 


