madrugada

Apie knygas, skaitytas 2011 metais

Dėlioju tą metinę ataskaitą, nieko ypatingo Perskaičiau apie 30 knygų.
Metų knyga: L. Ulickaja "Danielis Štainas, vertėjas".
Metų atradimas: F. Skarderud "Nerimas. Klajonės po modernųjį aš".
Metų iššūkis: L. Durell "Džastina".
Kitos nuostabios:
H. Wassmo "Šimto metų istorija"
M. Pavič "Chazarų žodynas"
S. Nadolny "Atrastas lėtumas"
K. Ishiguro "Dienos likučiai"
Metų nusivylimas
J.C. Acre "Klajoklė Gojos dvasia“
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Apie knygas, skaitytas 2010 metais

Apsižiūrėjau, kad visai neturiu jokių šių metų sąrašų... tai tiksliai nepasakysiu, bet perskaičiau
apie 30 knygų, panašiai, kaip ir užpernai. Maždaug pusė – norvegų kalba, kelios anglų, viena
danų ir likusios lietuvių k.
Metų knygos neturiu, na, nėr tokios visapusiškai nusipelniusios.
Metų atradimai:
M. Pavičius.
Farerai – perskaičiau dvi Farerų rašytojų knygas. Pasirodo, ir ten gyvena žmonės. Ir rašo.
Metų malonumas
K. Baldusdottir „Karitas uden tittel“ (Karitas be titulo). Už moterų stiprybę ir bendrystę.
Emociškai stipriausia:
N. Kazantzaki "The fratricides" (Brolžudžiai). Dėl pilietinio karo vaizdų ir herojaus asmeninių
kovų su Dievu.
Intelektualiai gudrios:
E. Canetti "Susižvalgymai"
J. Barnes "10/2 pasaulio istorijos skyrių"
M. Pavičius "Chazarų žodynas"
O. Pamuk "Juodoji knyga"
Nuograužos kelios yra, bet nefiksavau labai.

Kitiems metams pažadas – perskaityti kokią nors knygą rusų k.

Apie knygas, skaitytas 2009 metais
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Vasarą nulūžo kompas su visais sąrašais, tai tikslių skaičiukų neturiu. Perskaičiau apie 30
knygų, panašiai kaip ir pernai, pirkau daaaaug kaip sau – gal apie 20.
Sudėlioti į topus labai sunku, nes daugumą galiu pavadinti geriausiomis ir dauguma naujų, dar
mano neskaitytų autorių., tai tuo pačiu ir atradimai. Bandau.
Metų geriausios:
1. P. Petterson „Aš prakeikiu laiko upę“ („Jeg forbanner tidens elv“).
2. M. Fredriksson „Simonas ir ąžuolai“, „Ana, Hana ir Johanna“
3. I. Ambjørnsen Elingo serija
4. P. Bowles „Dangaus prieglobstis“, „The spider‘s house“
5. A. S. Byatt „Possesion“.
Metų atradimas – M. Fredriksson. Man labai mielos tokios moteriškos, bet ne lėkštos knygos.
Dar gerosios naujienos man buvo W.M. Maugham, M. Duras, I. McEwan.
Dar geros knygos, niekur netilpusios, bet nusipelniusios vietos –
J.M. Gustave Le Clezio „Dykuma“
D. Coupland „X karta“
T. Lindgren „Dorės biblija“
M. Ondaatje „Divisadero“
K. Hoseinni „Bėgantis paskui aitvarą“ – už įtampą.
Metų netikėtumas (iš kažko pasivogiu šitą nominaciją) – K. Sabaliauskaitė „Silva rerum“. Už
kitokią Lietuvos istoriją.
Metų kova su knyga (dar nebaigta) – O. Pamuk „Juodoji knyga“. Ir traukia, ir sunku.. ir kodėl,
vis dar nesuprantu.
Metų nusivylimas – E. Loe „Fakta om Finland“. Nieko rimto ir nesitikėjau, tik pasilinksmint iš
autoriaus naivių išvedžiojimų, bet šį kartą tie išvedžiojimai nebelinksmino, o kėlė nuobodulį ir
piktino.
Nuograužų lyg ir nėra, ko nebaigiau skaityti, imsiuos vėliau, prie tinkamesnės nuotaikos, na tik
su E. Loe nesikamuosiu.
Pažadai kitiems metams –
1. Daugiau lietuvių autorių kūrinių.
2. Pabaigti Dostojevskio „Idiotą“ rusiškai.
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Apie knygas, skaitytas 2008 metais
Apie 2008 m. - man jie buvo “nuograužų“ ir apskritai neskaitymo metai. Kalti tikriausiai nėštumo
hormonai ir padidėjęs išrankumas knygoms.
Perskaičiau 29 knygas, numečiau į šalį apie 8. Ypatingų atradimų nebuvo, bet kaip šiaip
malonias pažintis išskirčiau D. Lessing, L.S. Christensen, H. Murakami.

Metų geriausios knygos:
1. M. Niemi "Populærmusikk fra Vittula" (Populiari muzika iš Vitulos)

2. D. Lessing "The golden notebook" (Auksinis bloknotas)

3. A. Oz "Mano Michaelis“

4. I. Bergman "Scenos iš vedybinio gyvenimo"

Metų geriausia negrožinės literatūros knyga;

N. Klein „The shock doctrine“
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Metų nusivylimas

K. Thorvall "Den lykkelige kjærligheten" (Laiminga meilė). Tikėjaus gražios šiltos knygos, bet ši
buvo tiesiog per skysta ir sentimentali.

Geriausių knygų TOP'as:

1. F. Dostojevskis "Broliai Karamazovai", "Jaunuolis"

2. U. Eco "Fuko švytuoklė", "Rožės vardas"

3. J. Steinbeck "Mūsų nerimo žiema", "East of Eden"

4. G. G. Marques "Šimtas metų vienatvės"

5. P. Duncker "Haliucionuojantis Fuko"

6. K. Ishiguro "Neleisk man išeiti"

7. I Bergmann "Neištikimoji"

5/6

madrugada

8. T. Mann "Daktaras Faustas"

9. K. Vonnegut "Skerdykla Nr. 5", "Pianola", kt.

10. S. Rushdie "Vidurnakčio vaikai", "Žemė po jos kojomis", “Klounas Šalimaras“

11. M. Kundera "Pokštas", "Nepakeliama būties lengvybė"

12. A. Camus "Maras", "Svetimas. Krytis"

13. E. Hemingway "Kam skambina varpai"

14. O. Vaildas “Dorijano Grėjaus portretas“

15. J. Cortasar „Žaidžiame klases“
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