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Apie knygas, skaitytas 2016 metais

2016 metais perskaičiau 178 knygas.
Metų geriausios - niekaip negaliu vienos kurios išrinkti Emma Healey "Elizabeta dingo",
nes niekaip jos negaliu užmiršti, ir
Anthony Doerr "Neregimoji šviesa"
, nes neskaitau knygų apie karą, o ši knyga apie karą, tuo pačiu ji ir nežemiška, šviesi,
stebuklinga;
Metų nusivylimas - Jo Nesbo "Kraujas ant sniego" - Jo Nesbo ir nepatiko, visiškai ;
Metų nuograuža - David Mitchell "Sleido namas" - tapo nuograuža po pirmojo skyriaus,
tiesa, girdėjau, kad reikėjo šiek tiek daugiau perskaityti. Gal kada ir leisiu šiai knygai
reabilituotis ;
Metų linksmiausiosios - Kristan Higgins "Dienos laimikis" ir Gilles Legardinier "Žiuli
pameta galvą" ;
Metų detektyvai - Robert Galbraith "Šilkaverpis" - keistas, šlykštokas, bet nepaleidžiantis ir
Clare Mackintosh „Leidau tau išeiti“
- apgavo autorė mane, žiauriai
Metų serialas - Rodney David Wingfield "Frosto serija" - ech, kaip jis mane nervino ir vis
dėlto negaliu juo nesižavėti;
Metų fantastinis serialas - Trudi Canavan ciklas "Juodasis magas" - įspūdingai įdomu;
Metų lietuviškosios - Neringa Vaitkutė trilogija apie tamsos nešėjus;
Metų meilės romanas - Jojo Moyes "Nuotakų laivas" - jausmingas, įdomus ir nebanalus;
Metų džiaugsmas - Ransom Riggs "Sielų biblioteka" - džiaugsmas kažkaip jau tampantis
tradiciniu - už gražiai pabaigtą seriją, ;
Metų fantastiškoji - Алла Рут "Тёмный день";
Kitos labai patikusios (atsitiktine tvarka):
Marina Stepnova "Lazario moterys" - su malonumu išpildytas pažadas
Patrick Rothfuss "Išminčiaus baimė" - kuo toliau, tuo įdomiau, tikiuosi, kad sulauksiu ir
pabaigos;
Jojo Moyes "Vienas plius vienas" - patinka man jos romanai;
Liane Moriarty "Nekaltas melas" - papuolė man į rankas tinkamoje vietoje, tinkamu metu ir
padovanojo man nuostabių akimirkų;
Jan Moran "Pergalės kvapas" - nes tai antroji šių metų knyga apie karą ir savaip graži;
Hugh Howey "Pamaina" - "Šachtos" antroji dalis, patikusi man labiau už pirmąją;
Veronica Henry „Naktis Rytų eksprese“ - sunkiu metu atsipalaidavau ir pajaučiau Rytų
ekspreso prabangą;
David Morrell "Mirusiųjų inspektorius" - malonumas, o kartu ir šiurpumas viename;
Maggie Shipstead „Nustebink mane“ - erzino kažkuo, bet negalėjau padėti į šalį;
Sarah J. Maas "Užkerėtas dvaras" - aistros, stebuklai, meilė, išbandymai, gėris
A. L. Tait "Kartografo kronikos. Lenktynės iki pasaulio krašto'' ir Anna Dale "Raganų knygos
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paslaptis" - man tiesiog patinka vaikiškos knygos

Apie knygas, skaitytas 2015 metais

Perskaičiau 137 knygas. Mano apsukos vis lėtėja.
Ir lyginant su praeitais metais vis mažėja įsimintinų knygų, tačiau vis daugėja įsimintinų serijų.

Metų geriausios - žinau, kad esu atsilikusi, bet išpildžiau savo tylų pažadą pačiai sau ir
Simono R. Green Oveno Detstalkerio serija visa mano. Gėris, vienareikšmiškai, be žodžių!
Kada nors tą malonumą būtinai pakartosiu

Metų nusivylimas - Tamar Cohen "Meilužės kerštas - labai išgirta, tačiau man ji buvo tiesiog
nuobodi;

Metų nuograuža - Logan Belle "Bibliotekininkė“ - tapo nuograuža po pirmojo skyriaus, tiesiog
ne mano ;

Metų linksmiausioji -Kerstin Gier "Mamų mafija";

Metų trileriai - Ursula Poznanski "Penki" ir Lisa Gardner "Sugauk mane" - negalėjau atsiplėšti;
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Metų serialas - Jeffrey Archer "Kliftonų kronikos" ;

Metų fantastinis serialas - Guillermo del Toro, Chuck Hogan "Padermė", "Nuopolis", "Amžinoji
naktis" - už vampyrus kitaip ;

Metų meilės romanas - Addison Allen Sarah "Sodo kerai" - ir meilė, ir šiek tiek magijos;

Metų džiaugsmas - Charlaine Harris "Kol mirtis mus išskirs" - už gražiai ir... pagaliau pabaigtą
seriją;

Metų keisčiausiosios - o jų daug, na, tikrai, bet keisčiausios Svetlana Čecha "Moteris iš
dvigubo pasaulio" ir Jo Walton "Tarp kitų";

Šiais metais perskaičiau ne vieną vienintelę lietuvišką knygą, bet... kelias tai tikrai perskaičiau
taigi, lietuviškoji - Andrius Tapinas "Maro diena".

O mano metų atradimas - Neringa Vaitkutė

Kitos labai patikusios (atsitiktine tvarka):
Matt Haig "Radliai" - ir vėl vampyrai kitaip ir ne tik...
Robert Galbraith "Gegutės šauksmas" - ko gero dėl Kormorano Straiko, jaučiu silpnybę
žmogiškiems tyrėjams;
John Grisham "Jovarų takas" - kaip jau buvo minėta, už sugrįžimą;
Nicola Lecca "Kavos piramidė" - už optimizmą;
Mats Strandberg, Sara B. Elfgren "Ugnis" - įspūdinga, nekantriai laukiu tęsinio;
Bryce Courtenay "Nugalėtojo kelias" - tiesiog... nežianu, kaip apibūdinti, bet nuoširdžiai
rekomenduoju;
Harlan Coben "Ilgiuosi tavęs' - kaip visada savo stiliuje, bet juk įtraukia;
Cristina Caboni "Kvepalų keliu" - dar viena knyga, kuri man patiko, kažkodėl...;
Terry Pratchett "Džonis ir bomba"
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Apie knygas, skaitytas 2014 metais

Perskaičiau 153 knygą.

Metų geriausios - Ken Follett romaną „Žemės stulpai“ ir Erin Morgenstern “Naktinis
cirkas” ,
nes nemėgstu nei istorinių knygų, nei cirko... tačiau skaitydama
"Žemės stulpus" susižavėjau istoriniais romanais, o paskui "Naktinį cirką" sekčiau į pasaulio
galą

Metų nusivylimas - Grégoire Delacourt "Mano norų sąrašas";

Metų nuograuža - Susanne Rindell „Nusikaltimų metraštininkė“ ;

Metų linksmiausioji -Marija Metlickaja "Anytos dienoraštis";

Metų detektyvas - David Morrell "Žmogžudystė yra menas";

Metų serialas - Ольга Громыко "Цикл о ведьме Вольхе" (ir magija ten magiška, ir
juokiausi, ir net šiek tiek ašarojau, ir meilė, ir intrigos, ir ištikimybė, ir draugystė - ) ;

Metų meilės romanas - kaip ir pernai, Jojo Moyes, tik knyga kita - "Paskutinis mylimojo
laiškas"
;

Metų fantastiškiausioji - George'o R. R. Martin "Kardų audra", po šitos dalies ir aš galiu
sakyti, kad Martino pasaulis mane pakerėjo ;
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Metų džiaugsmas - Макс Фрай "Сказки старого Вильнюса";

Metų keisčiausioji - Kęstutis Grubliauskas ,,Tamerlano kraujo vaikai“;

Lietuviška - Gina Viliūnė "Vilniaus madona".

Kitos labai patikusios (atsitiktine tvarka):
Max Brooks "Pasaulinis karas Z";
Jussi Adler-Olsen “Fazanų žudikai”
Liza Marklund “Nobelio testamentas”;
J. D. Robb "Suskaičiuotos mirtys";
Mats Strandberg, Sara B. Elfgren "Ratas";
Tess Gerritsen "Tylioji";
L. L. Berg "Nesutarštasis miestas";
Michael Robotham "Įtariamasis" - pretendavo į metų detektyvo titulą, bet nugalėjo
"Žmogžudystė yra menas" atmosfera;
onas Jonasson "Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo";
Lauren Oliver "Panika";
Ricko Yancey „Penktoji banga“;
Jo Nesbo "Sniegi senis";
Sara Zarr "Mergaitės istorija";
Lars Kepler "Ugnies liudininkas" ir "Smėlio žmogus"
Lisa Gardner "Kita dukra".

Apie knygas, skaitytas 2013 metais

Perskaičiau apie 150 knygų, tiksliai negaliu pasakyti, nes nelabai tiksliai registravau.
Metų geriausios - Christopher Paolini "Paveldėjimas: 4 dalis" (už geriausiai užbaigtą fantastinį
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ciklą) 100 % sutinku su zis
ir Kate Morton "Tolimos valandos";
Metų nusivylimas - Benjamin Black "Kristina Fols. Dublino paslaptys";
Metų nuograuža - tokios šiais metais nebuvo, gal išmokau rinktis knygas ;
Metų juokingiausioji -Kristan Higgins "Per geras, kad būtų tikras";
Metų detektyvas - John Burdett "Bankoko tatuiruotė“;
Metų serialas - Richelle Mead Vampyrų akademijos serija;
Metų meilės romanas - Jojo Moyes "Aš prieš tave";
Metų fantastiškiausioji - Justin Cronin "Dvylika";
Metų džiaugsmas - Terry Pratchett "Džonis ir mirusieji";
Metų keisčiausioji - Daniel Quinn “Išrinktasis”;
Lietuviškos - Andriaus Užkalnio ir Gintarės Karaliūnės knygos.
Rusiškų nesuregistravau.
Kitos labai patikusios (atsitiktine tvarka):
Ransom Riggs "Ypatingų vaikų namai";
Kathleen McGowan "Meilės knyga. Jėzaus testamentas";
Kaari Utrio „Varinis paukštis“;
Aleksandra Marinina "Gyvenimas po gyvenimo";
Frederick Forsyth "Kobra";
Haruki Murakami "1Q84" 3 knyga;
Sarah Jio "Kovo žibuoklės";
Guillaume Musso "Angelo kvietimas";
Federica de Cesco "Kriauklių šilkas";
Patrick Rothfuss "Išminčiaus baimė" pirma dalis;
Simon Beckett "Kapo šauksmas" - paskutinė metų knyga.
Pažadu 2014-aisiais sąžiningiau registruoti perskaitytas knygas.

Apie knygas, skaitytas 2011 metais
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Suskaičiavau Per 2011-uosius perskaičiau 155 knygas.
Metų knyga - Arturo Perez-Reverte „Pietų karalienė“;
Metų atradimas - Liudmila Ulickaja;
Metų nusivylimas - Paulo Coelho "Valkirijos";
Metų nuograužos - Arthur Phillips "Egiptologas", Indu Sundaresan "Šešėlių princesė";
Metų juokingiausiosios - Martina Paura "Meilės šerifės - netobulų vyrų auklės", Kerstin
Gier "Dar daugiau problemų", Catherine Alliott "Eik po velnių, mielasis!", Robert Asprin
"Dar vienas puikus mitas", "Mitologizacijos";
Metų detektyvas - Tana French „Miškuose“;
Metų serialas - Simon R. Green "Sėlinanti mirtis" (Deathstalker'io serija);
Metų meilės romanas - Francine Rivers "Atperkanti meilė";
Metų fantastiškiausioji - Michael Skott Rohan "Paskui aušrą";
Metų džiaugsmas - Terry Pratchett "Mažieji laisvūnai", "Skrybėlė pilna dangaus";
Metų keisčiausioji - Johanna Sinisalo "Trolis";
Vienintelė lietuviška - Julija Gintvainytė "Alyvos meluoja tik kartais".
Kitos labai patikusios (atsitiktine tvarka):
1. Witi Ihimaera "Banginių vadeliotoja";
2. Sam Savage 'Firminas";
3. Sara Gruen "Vanduo drambliams";
4. Kathryn Stockett "Pagalba";
5. Neil Gaiman "Kapinių knyga", "Anansio vaikai";
6. Gregory David Roberts "Šantaramas";
7. Adelė Geras "Prieš šviesą";
8. Haruki Murakami "1Q84"
9. Stieg Larsson "Mergina, kuri užkliudė širšių lizdą";
10. Nora Roberts "Baltoji vizija", "Rožių patalas" - ne už meilės istoriją, nors ji gera, o už
fantastiškai aprašytą meilę savo darbui. Skaitydama norėjau būti fotografe ("Baltoji vizija"), o
paskui gėlininke ("Rožių patalas"). Bus dar dvi dalys, taigi dar norėsiu keisti profesiją. )
Vartydama sąrašą, pastebėjau, kad skaičiau nemažai naujų serijų: Collins Bado žaidynės",
Stiefvater "Virpėjimas", Riordan "Persis Džeksonas" (Zis, labai laukiu tęsinio ); tęsiau senas
serijas: Makso Frajaus, Sukės Stekhaus, Nikolo Flamelio, Nakties namų. Nemažai skaityta ir
detektyvų: Gerritsen, Marininos, Doncovos, Camilleri, Brown. Ir Noros Roberts Apibendrinu, kad
prėjusiais metais daugiau skaičiau jau žinomų autorių knygas, tęsiau pradėtas serijas, o
atradimų ir naujų autorių buvo mažiau

Apie knygas, skaitytas 2010 metais
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Per 2010 - perskaičiau keturiomis knygomis mažiau negu per 2009 - uosius - 141 knygą.
Labai norėjau metų atradimu paskelbti Anonimo "Knygą be pavadinimo", bet mano užrašai
sako, kad ją baigiau skaityti dar 2009 - aisiais.
Taigi,
Mano metų knyga - Jevgenij Zamiatin "MES"
Metų atradimas - Charlaine Haris Sukės Stekhaus serija (dėkui, Zis )
Metų nusivylimas - Martin Baker "Krachas", Audrey Niffenegger "Keliautojo laiku žmona"
ir
Maureen Lindley "Rytų brangenybės užrašai"
Metų nuograuža - John Ajvide Lindqvist "Įsileisk mane" - visai ne mano knyga.
Dar kelios palikusios įspūdį:
Richard Yates "Nerimo dienos" - nes prisiminus tą beprasmybės ir nusivylimo jausmą, kurį
radau knygoje, vis dar nugara bėgioja šiurpuliukai...
Joanne Harris "Ledinukų bateliai" - nes ji magiška...
Jerome K. jerome "Kaip mes rašėme romaną" - nes ji mane labai pralinksmino...
Sam Bourne "Teisieji" - įtraukė
Ami McKay "Gimdymo namai" - už moteriškumą
Marrianne Fredriksson "Ana, Hana ir Johana" - nes aprašomos stiprios moterys
Colleen McCullough "Prisilietimas" - už epiškumą
Kristina Sabaliauskaitė "Silva rerum" - už Vilnių...
Peter Hoeg "Tylioji mergaitė" - už keistumą ir nerealumą
Michael Ondatje "Divisadero" - nes skaitydama patyriau malonumą, nors... visai nieko
nesupratau
Jean-Christophe Grange "Miserere" - nes sukrėtė ir padarė labai didelį įspūdį...

Apie knygas, skaitytas 2009 metais

Metų knyga – Anonimas „Knyga be pavadinimo“, nes įtraukianti, keista, be proto nustebino
mane.
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Geriausios (pagal skaitymo eilę, ne pagal gerumą):
1. Sandor Marai „Žvakės sudega ligi galo“;
2. Marija Semenova „Volkodav“;
3. Binchy Maeve „Raudonlapis bukas“;
4. Barbara Ewing „Mesmeristė, arba ponia Preston iš Blumsberio“;
5. Laurent Gaude „Skortų saulė“;
6. Borisas Akuninas „Kapinių istorijos“;
7. Dave Duncan „Paženklinti prakeiksmu“;
8. Bernard Werber „Angelų imperija“;
9. Mitch Albom „Antradieniai su Moriu“.
Nusivylimai:
Elizabeth Gilbert „Valgyk, melskis, mylėk“;
Nora Roberts „Dieviškas blogis“.
Lietuviškos:
Giedrius Vilpišauskas „Vėjas nuo jūros“;
Eglė Černiauskaitė „Visos Italijos dulkės“;
Julita Varanauskienė „Pinigų medis“.
Nuograuža:
Louis de Bernieres „Kapitono Korelio mandolina“ – gera, ne laiku į rankas paimta knyga.
Atradimai:
Marija Semenova; Dave Duncan.

Per metus perskaičiau 145 knygas.
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