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Apie knygas, skaitytas 2015 metais

Mano metų atrasti rašytojai - T.Lindgren ir K.Vonnegut Jų knygų atskirai nevardinsiu,nes man
visos patinka.
Dešimtukas.
Visada sunku tuos topus rinkt,nes skaitau labai skirtingas,bet va šitos padarė didžiausią
įspūdį.Arba man taip dabar atrodo,po mėnesio gal būtų kitaip.

1.M.Tournier.Girių karalius.
2.D.Tart.Slapta istorija.
3.J.Barnes.Pabaigos jausmas.
4.P.Roth.Amerikietiška pastoralė.
5.I.D.Yalom.Spinozos problema.
6.F. Bachman.Gyveno kartą Uvė.
7.J. Heller.22-oji išlyga
8.A.Huxley.Neregys Gazoje
9.C.M.Buchanan . Tapyti merginas.
10.J.Herriot.Kas nuostabu ir išmintinga.
Graužtukas buvo vienas- O.Gunnarson Kirvis ir žemė.Atšipino dantis man ta varškė.
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Apie knygas, skaitytas 2014 metais

Prisiduodu ir aš.Perskaičiau 88 knygas.Plius minus,nes labai neatsakinga esu

Metų knyga
S.RUSHDIE Vidurnakčio vaikai.Skaičiau antrą kartą,ir dar labiau patiko.

Metų lietuviška knyga-bus dvi.
T.KONDROTAS Žalčio žvilgsnis.Skaičiau du kartus.
K.SABALIAUSKAITĖ.Silva Rerum III.Kokie charakteriai

Metų pasaka
P.ROTHFUSS.Vėjo vardas. Su visais tęsiniais,kiek autorius teikėsi parašyt.

Metų istorinė
H.MANTEL.Vilko dvaras.Už kitokį O.Kromvelio paveikslą.Žmogišką.

Metų graudžiausia
R.GARY.Aušros pažadas.

Metų meilės romanas
M.STEPNOVA.Lazario moterys.

Metų serialas
G.R.R.MARTIN.Ledo ir ugnies giesmė.

Metų detektyvas
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J.ADLER-OLSEN.Moteris narve.

Metų erzelynė.Patiko bais tas žodis
K.HOSSEINI.Tūkstantis saulių skaisčių.Tik ne lazdos rankos prašėsi,o kokios muškietos .

Kitos labai patikę
1.H.MURAKAMI.1Q84.
2.J.CH.GRONDAHL.Keturios kovo dienos.
3.C.MC.CULLOUGH.Giesmė apie Troją.
4.E.JELYNEK.Pianistė.
5.J.M.COETZEE.Barbarų belaukiant.
6.D.RUBINA.Petruškos sindromas.
7.W.FAULKNER.Kai aš gulėjau mirties patale.
8.D.MITCHELL.Debesų atlasas.
9.M.HOUELLEBECQ.Žemėlapis ir teritorija.
10.F.SAGAN.Kaip tekantis vanduo.

Metų graužtukas
DANTĖ.Dieviškoji komedija.
Bais migdo mane eiliuota kūryba.Bet kaip nors,kaip nors,gal šiais ar kitais metais...Rašė ją
autorius labai ilgai,negaliu taip viens du ir perskaityt

Metų nusivylimas
S.RUSHDIE.Džozefas Antonas.
Užuot rašę normalias knygas privarė 544 puslapius makalynės apie tai,koks jis egocentriškas
paršas Dar visa laimė,kad labai gražiai apie G.G.Markesą atsiliepė.Nors vieną pliusą
užsidėjo.Ir didelį.
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Apie knygas, skaitytas 2013 metais

Neskaičiuoju, kiek knygų per metus perskaitau, tingiu. O išrinkt pačias pačiausias visai sunku,
nes blogų knygų aš neskaitau.
Labiausiai patikusios, kurias atsimenu:
K.Atkinson.Anapus fotografijų.
T.Wolf.Žvelk angele,į savo būstą.
M.Axelson.Balandžio ragana.
I.Murdoch.Jūra,jūra...
A.Huxley.Kontrapunktas.
S.Japrisot.Ilgas sužadėtuvių sekmadienis.
Nuvylusios,bet nereiškia,kad jos blogos:
A.Makine.Trumpų amžinų meilių knyga.
H.Murakami.Mylimoji Sputnik.
J.Fowles.Vikšras.
P.Acroyd.Daktaro Di namai.
Metų atradimas -S.Rushdie.Net neminiu jo knygų atskirai,nes kiekviena,kurią skaitau, man
geriausia knyga. O pamenu, prieš kelis metus net nepabaigiau skaityt
Klauno
Šalimaro
,taip man jis nepatiko...
Ir aišku iš naujo atrasta C.McCullough su jos Romos istorija.
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