zuvyte26

Apie knygas, skaitytas 2013 metais

Perskaičiau 75 knygas: 10 lietuvių ir 65 užsienio autorių knygų. 43 proc. iš visų perskaitytų
knygų - detektyvai.
Metų atradimas - Irvin D. Yalom
Geriausios metų knygos - Abraham Verghese - "Vienuolės paslaptis" ir Goce Smilevski "Zigmundo Froido sesuo"
Kitos knygos, kurios man labai patiko:
Margaret Atwood - "Tarnaitės pasakojimas"
Victoria Hislop - "Sala"
Markus Zusak - "Knygų vagilė"
S. J. Watson - "Kol nenuėjau miegot"
Adriana Trigiani - "Likimo sūpuoklėse"
Teodoras Dreizeris - "Dženė Gerhart"
Rebecca James - "Tobula klasta"
Tess Gerritsen - "Ledinis šaltis"
Metų detektyvai:
Lars Kepler - "Ugnies liudininkas"
Val McDermid - "Undinių vilionės"
Karin Fossum - "Neatsigręžk"
Metų detektyvų rašytojo atradimas - Camilla Läckberg
Geriausios psichologinės knygos:
Irvin D. Yalom - " Melagis ant kušetės"
Irvin D. Yalom - "Mamytė ir gyvenimo prasmė"
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Geriausios lietuvių rašytojų knygos:
Alvydas Šlepikas - "Mano vardas - Marytė (pati niūriausia, slegianti knyga)
Ruta Sepetys - "Tarp pilkų debesų"
Metų nusivylimai (jų būta nemažai):
Dalia Jazukevičiūtė - "Gyvatė keičia odą"
Jean-Christophe Grange - "Sielų miškas"
Genovaitė Bončkutė-Petronienė - "Neįvykusi terapija"
Irvin D. Yalom - "Spinozos problema"
William P. Young - "Trobelė"
Geriausia fantastinės tematikos knyga - Danielle Trusson - "Angelologija"
Storiausia knyga - Gregory David Roberts - "Šantaramas" (757 psl.), ploniausia - Ilzė
Butkutė - "Atleisk savo šefą" (74 psl.)
. Pastaroji pasirodė gan neįdomi, bet tikiu, kad kažkam ji bus naudinga, informatyvi ir įdomi.
Metų asmeninės paslapties, susijusios su knygomis, išsiaiškinimas Sužinojau, kodėl
mane nuo mažens taip žavi knygos, ypač apčiuopiamos. Ir dabar po biblioteką vaikštau kuo
ilgiau, žiūrinėju lentynas, pavartau nematytas knygas. Biblioteka man yra tarsi šventovė, kur
galiu 100 proc. atsipalaiduoti, užmiršti viską pasaulyje, mėgautis ramybe. Šios traukos
priežastis (labai tikėtina) - mano mama, manęs besilaukdama, dirbo bibliotekininke. Ten ne tik
knygas dėliojo į lentynas, pildė dokumentaciją, bet ir skaitė.

Aš irgi tyliai sau pasižadėjau stengtis skaityti daugiau rimtesnių knygų, nes pas mane praeiti
metai, galima sakyti, buvo detektyvų metai
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