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PATIRTIS: 
klasikinis susidūrimas su nemirėliais 

Su Larve ir Dailium (miškavaikis, beje juodaodis – kaip ir aš (ar tik 
nebus jis man septintas vanduo nuo kisieliaus?)) pasukome į kriptą. Labai 
jau smalsu buvo, ką ten rasim. Pasukti pasukom, tik kad, matyti tai nelabai 
ką matėm. Dailius, gudruolis, tuoj apsiėmė fakelų pagaminti, o aš su Larve 
ir Kuoja įlindom apsižvalgyti vidun. Pamatėm nei daug, nei mažai. 
Nestačius laiptus (4 – 5 metrų pločio ir 9 – 10 metrų ilgio) viduryje kriptos 
ir aikštelę apačioje. Palikau Kuoją budėti ant laiptų, o pati su Larve grįžau 
pažiūrėti kaip sekas bendražygiams. Rupkė, metęs lanką (šaulys iš jo 
niekam tikęs, reik pastebėti), išsitraukė ryto žvaigždę, ir murmėdamas 
kažką tai apie nekrofilines išdaigas, pasileido link artimiausio zombio. 
Niurzga Murmelė, nors gal Murma Niurzgelė (pirmą kartą mačiau, kad 
vardai taip atitiktų charakterį), išsitraukęs aprūdijusį gelžgalį (kurį vadino 
kalaviju, bočių dovanotu ir labai juo didžiavosi) murmėdamas, 
krenkšdamas ir spjaudydamasis pasuko link kito zombio, o Cista 
susikaupęs greit bėrė žodžius ir keistai mosikavo rankom. Rupkė ir 
Niurzga tvarkėsi palyginti greitai ir gerai. Ne iš pirmo smūgio, bet priveikė 
savo priešininkus, o štai Cistai niekaip nėjo padaryti to, ką jis bandė 
padaryti. Dailius tuo metu jau baiginėjo gaminti fakelą (kuris tiesą sakant 
atrodė labiau panašus į kuoką nei į fakelą), o aš diskutavau su Larve apie 
zombių nišą ekologinėje mūsų pasaulio sistemoje. Tiesą sakant Larvė dar 
bandė varyti, bet įsitraukus į diskusiją su manim nelabai jam tai pavyko. 
Galų gale Cista išstenėjo kažką tai panašaus į rimtą pirstelėjimą ir sukūręs 
ugnį paleido ją į zombį. Gražiai liepsnojo... Dailius, tikrai, kad gudruolis, 
nulėkė pridegti savo gamybos fakelo nuo liepsnojančio zombio, o Kuoja tuo 
metu išgirdo krebždesį apačioje. Teko nusisukti nuo smagaus reginio ir 
grįžti prie Kuojos, padėties įvertinimui. Pasiruošus lanką, pradėjau kauptis 
gyvūnų iškvietimui. Iškvietimas nenusisekė. Norėjau žiurkę išsikviesti, kad 
pažiūrėtų kas ten apačioje dedasi, bet nepavyko. Tiksliau ne tai, kad 
nepavyko, tiesiog žiurkė atspari mano iškvietimui pasirodė. Tik brangiai 
sumokėjo už tai, kojas pakratė... Et, gaila... Jau norėjau kviest kitą žiurkę, 
bet nebespėjau. Apačioje pasirodė skeletai. Tvarkingai, su visais 
barškančiais kauliukais ir gelžgaliais rankose. Šūktelėjus apie naują pavojų 
iš apačios Larvei su Cista, iškart sugalvojau genialų (kuris įvertinus mano 
svorį ir jėgą pasirodė ne toks jau genialus) planą. Įbrukus vieną virvės galą 
Kuojai į nasrus, kitą pasiėmiau pati ir šaukdama „banzai“ pasileidau su 
Kuoja palei sieną žemyn. Planas pavyko 50 %. Vieną skeletą visgi pavyko 
parblokšti. Bet ir pati virvės nebeišlaikiau ir pranėrusi pro antrą atsidūriau 
apačioje su Kuoja kuri linksmai vizgino uodegą. Patiko jai toks 
pasibėgiojimas...  
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KAIP PASIGAMINTI KOVINĮ TINKLĄ 
 

Autorius: AGUONA 
 

Prisimenat 2005 sausio mėn. MONŲ leidimą 

nr. 9, kur buvo vystoma tema apie tai, kas per 

stebuklingas ginklas yra tinklas, tenka grįžti prie kai kurių 

minčių, išdėstytų tame straipsnyje. 

 

Pirmas dalykas, su kuriuo tenka susidurti nusprendus 

nunerti tinklą, yra ta, kokią medžiagą pasirinkti. Pabandžius 

nustatyti, kokia medžiaga būtų tinkamiausia, kokią naudoja 

personos, bandžiusios jų pasigaminti, prieita išvada, kad tai 

turi būti virvė. Na, ne per stora ir ne per plona. Pasirinkta 

medžiaga – 4 mm diametro džiutinė virvė. Žinoma, ji gali 

būti lininė, kanapinė ar kitokia. Tiesiog džiutinė virvė pasirodė esanti rimčiausia tuo, kad mažiausiai šerpetoja ir 

atspariausia drėgmei. O diametras – tiesiog iš akies, bet vizualiai neatrodo esantis per storas, ir neatrodo, kad būtų 

per liaunas. 

Kitas dalykas – tinklo forma. Jis gali būti tiek stačiakampis (daugiau gal net kvadrato formos), tiek ir apvalus. 

Tinklas yra neriamas. Kitaip sakant, imama ilga virvė, neriamas specialus mazgas, per kurį perneriamas visas 

virvės ilgis ir mazgas užveržiamas. Tokiu būdu tai esminiai skiriasi nuo mezgimo, kuomet neriamas mazgas ir 

užveržiama tik mazge esanti nedidelė virvės dalis. Toks tinklų nėrimo būdas naudojamas tiek neriant žvejybinius 

tinklus (bent jau senovinius), tiek “mezgant” (o iš tikro neriant) tinklines servetėles, staltieses ir panašius 

moteriškus rankdarbius. 

 

Norėdamas sužinoyi, kaip nerti mazgus, naudojausi kai kuria interneto medžiaga, tačiau pati bazė buvo daug 

senesnė – 1959 metų leidimo O.Klinkutės knyga “Rankdarbiai”. 

Pirmiausia buvo reikalingi keli įrankiai: nėrimo adata arba šaudyklė, balanėlė ir varžtas tinklui pritvirtinti.  

Nėrimo adata arba šaudyklė – 

tai įrankis, skirtas suvynioti 

virvutę ar virvę taip, kad 

perneriant visą įrankį per kilpą, 

persinertų visas virvės ilgis, tokiu 

būdu netraukiant visos virvutės. 

Balanėlė – lentutė, pagaliukas ar 

panašus daiktas ant kurio 

permetama kilpa ir jos storis (plotis) fiksuoja tinklo akutės dydį (akutės įstrižainę). Varžtas tinklui pritvirtinti – tai 

bet koks įrankis, kuriuo prie atramos fiksuojama virvutės ar virvės galas, nuo kurios pradedamas tinklo nėrimas. 

 

Pindamas tinklą pats nėrimo adatos nenaudojau, nes viso 20m ilgio ir 4mm diametro virvės nelabai pavyktų užvynioti 

ant jokios nėrimo adatos ar šaudyklės. Virvės “guzas” gautųsi toks pat, kaip tiesiog pailgai suvyniojus virvę. Šiuo atveju 

visur, kur mazgų rišimo schemose matosi perneriama nėrimo adata, aš perkišdavau visą suvyniotos virvės ilgį.  

Varžtą tinklui pritvirtinti pakeičiau tiesiog spintos lentoje įsuktu kabliu – tokiu atveju buvo daugiau laisvės permetant 

įtempimą nuo vienos kilpos ant kitos, išvengiant atveržimo ir priveržimo veiksmų.  

Na o balanėlę pakeičiau tiesiog aptrinta 5 cm pločio lentute, kuri, beje, po tinklo pynimo tapo kaip poliruota. 

 

Mazgų nėrimo būdai yra keli (žr. pav. žemiau), tačiau naudojau paprasčiausią – pirmąjį būdą. Neriant šiuo būdu, mazgas 

gaunamas iš principo tas pats, kaip ir neriant antruoju būdu, tik yra kitokia jo sunėrimo kryptis ir veiksmų eiliškumas. 

 

Pav. 1: nėrimo adata ir šaudyklė 
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Tinklo kilpos nėrimo ir mazgo užveržimo būdas nr.1: 

Tinklo kilpos nėrimo ir mazgo užveržimo būdas nr.2: 

 

Neriant tiek kvadratinį, tiek apvalų tinklą mazgo nėrimo technika nesiskiria. Skiriasi tik susidarančių kilpų geometrinis 

išdėstymas. Pradžiai nerti pabandžiau savo nusistatytą paprastesnį variantą – kvadratinį tinklą. Tačiau, kadangi akutės 

dydį pabandžiau daryti kokių 15cm dydžio, tai rezultate akis gavosi per įstrižainę kokių 30cm, ir tiko tik “drambliams ir 

ograms” gaudyti. 

 

Antras variantas buvo apvalus tinklas. Šis tinklas yra šiek tiek sudėtingesnis dėl vienos priežasties – pertempus akutę ir 

papildomai neužmetus papildomų akių ties kita eile, tinklas gali pradėti “kūgintis”, t.y. gali vietoje apskritimo gautis 

kojinė. 
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Taigi, užtrukus kokią savaitę neriant tinklą ilgais žiemos vakarais, sunaudojus 

apie 200 metrų virvės ir gavus apvalią 1,5 metro diametro konstrukciją, 

sveriančią apie 3 kg, gavosi apvalus tinklas. 

Papildomai ant kas penktos tinklo akutės buvo pririštas svarelis – didelio 

diametro veržlė. Tikėtasi, kad tai metimo metu tinklą išteps. Tačiau 

pabandžius patestuoti, svareliai pasirodė per sunkūs!!! Nors iš principo 

lengvi, tačiau metant jie tik supainiodavo tinklą. Ir tos “painiavos priežastis” 

– virvutė, rišanti veržlę prie tinklo akies. Paprasčiausia ji buvo palikta per 

ilga. Nors tai tebuvo vos keli centimetrai, vis tiek ji buvo per ilga, nes 

sugebėdavo užsisukti dar nepaleidus tinklo iš rankų. Šią principinę klaidą 

teko taisyti – paimti lengvesnę veržlę, kiekvieną apipinti virvute ir prie akies 

pririšti taip, kad svarelis niekaip nesitabaluotų, būtų fiksuotas prie tinklo 

akies virvės ir nebūtų laisvos virvės atkarpos. 

 

Ką gi, linkiu sėkmės bandant svaidyti tinklą. Suprasite, kad oi oi koks tai nėra 

paprastas veiksmas…. 

 

 

 

 

  

Pav. 4: pora kvadratinio tinklo variantų. 

Pav. 5: Apvalaus tinklo nėrimo pradžia. 
Beje, lygiai to pat principu neriamos 

močiučių apvalios servetėlės. 
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2010 METŲ FANTASTINIŲ FILMŲ APŽVALGA 
 

Autorius: TA-NTALAS 
 
Kiekvienais metais sukuriama daugybė filmų, fantastinių 
jų tarpe taip pat tikrai daug. Šioje apžvalgoje aprašysiu tik 
dalį filmų, turbūt net tik nedidelę dalį. Be jokios abejonės 

čia bus paminėti taip vadinami „hitai“, kurie buvo gausiai reklamuojami, 
aprašinėjami spaudoje ir internete ir  surinko nemažai pinigų kino 
salėse. Tačiau yra dar nemažai filmų, kurie Lietuvos kino teatrų 
nepasiekė ir filmų, kurie apskritai prasprūsta pro akis, jei tuo specialiai 
nepasidomėsi. Apžvalgą pradėsiu nuo „topų“, tai yra nuo to kiek filmai 
uždirbo Lietuvoje ir visame pasaulyje. Noriu atkreipti dėmesį, kad 
animacinių pilnametražinių filmukų į šią apžvalgą neįtraukiau, tik 
vaidybinius filmus. Todėl tokių 2010 metų populiarių filmų kaip „Žaislų 
istorija 3“ ar Šreko tęsinio nerasite. 
 
Populiariausias (ir daugiausia uždirbęs) filmas - tai nemaraus kūrinio ekranizacija – „Alisa stebuklų šalyje“. Šis filmas tiek 
pasaulyje, tiek Lietuvoje buvo numeris vienas. Antroje vietoje pasaulyje yra Hario Poterio epopėjos priešpaskutinis 
filmas. Bronzą gauna mano supratimu geriausias praėjusių metų fantastinis filmas „Pradžia“ su Leonardu Dikaprio. O 
šiaip dešimtuke karaliauja visokie tęsiniai – „Užtemimas“, trečias „Saulėlydžio sagos“ filmas, tęsinys apie geležinį žmogų, 
Narnijos kronikų trečias filmas, originalesnis tęsinys yra „Tronas: palikimas“ – 1982 m. kultinio filmo apie virtualią 
realybę tęsinys. Taigi, tęsinių pasauliniame dešimtuke yra 5, vienas filmas yra pirmas serijoje ir pagal uždirbtus pinigus 
gali būti ir ne paskutinis. „Titanų susidūrimas“ peiktas už nekokius 3D efektus, įsikūrė 6 vietoje, o garsiojo seno 
kompiuterinio žaidimo „Persijos princas“ (pats žaidžiau, kai Lietuvoje kompiuteriai dar buvo nepaplitęs dalykas) 
ekranizacija devinta. 2010 metais pelningiausi filmai buvo knygų ekranizacijos – tai ir Alisos bei Hario Poterio nuotykiai, 
„Užtemimas“, Narnijos kronikų tęsinys ir „Paskutinis oro valdovas“ taip pat statytas pagal knygą. 
 
Lyginant su visais 2010 metų filmais, fantastiniai vaidybiniai filmai puikuosi tarp pačių pelningiausių. „Alisa stebuklų 
šalyje“ – antras filmas pagal uždirbtus pinigus 2010 metais, o ją aplenkė animacinė juosta „Žaislų istorija 3“, kuri šiaip 
jau, taip pat fantastinio kino atstovė. Hario Poterio septintas filmas trečioje vietoje, „Pradžia“ - ketvirtoje. Penktoje 
vietoje irgi fantastinis filmas, tik animacinis – „Šrekas: ilgai ir laimingai“. Jei tikėsime šiuo sąrašu, tai fantastika yra 
pelningiausias kino žanras pasaulyje. 
 
Lietuviškas pelningiausių filmų sąrašas mažai kuom skiriasi nuo pasaulinio. Mūsų šalelėje Haris Poteris buvo ne toks 
populiarus, užėmė tik 5 vietą, tačiau vampyro, žmogaus ir vilkolakio meilės trikampis atsidūrė trečioje vietoje, kai 
pasauliniu mastu Poteriui jis nusileido. Narnijos kronikų trečia dalis, taip pat susilaukė didesnio dėmesio. Lietuviškame 
dešimtuke nėra tik vieno filmo iš pasaulinio dešimtuko – „Geležinio žmogaus 2“. Filmas apie komiksų herojų liko 
vienuoliktas, o dešimtukan pakliuvo „Absoliutus blogis: pomirtinis gyvenimas“ – ketvirtas filmas pagal kompiuterinį 
žaidimą su Mila Javovič nuoširdžiai žudančia zombių ordas. 
 

PASAULIS Pajamos, Lt  LIETUVA Pajamos, Lt 
Alisa stebuklų šalyje 2.476.350.199  Alisa stebuklų šalyje 1.236.102 

Haris Poteris ir mirties relikvijos, I dalis 2.289.356.818  Pradžia 870.852 

Pradžia 1.977.306.619  Užtemimas 675.064 

Užtemimas 1.680.745.933  Narnijos kronikos: Aušros užkariautojo 
kelionė 

623.346 

Geležinis žmogus 2 1.492.552.988  Haris Poteris ir mirties relikvijos, I dalis 582.983 

Titanų susidūrimas 1.189.652.916  Absoliutus blogis: pomirtinis 
gyvenimas 

456.139 

Narnijos kronikos: Aušros užkariautojo 
kelionė 

980.340.599  Persijos princas: laiko smiltys 427.316 

Tronas: palikimas 960.234.220  Titanų susidūrimas 425.869 

Persijos princas: laiko smiltys 791.716.656  Paskutinis oro valdovas 379.441 

Paskutinis oro valdovas 767.296.649  Tronas: palikimas 362.003 



 

6 
 

 
Toliau apžvelgiu filmus pagal žanrus, manau, taip bus patogiau ir man pačiam ir tiems, kas skaitys. 
 
TIESIOG FANTASTIKA 
 
Filmų, kuriuos sunku priskirti konkretesniam žanrui, 2010 metais buvo daugiausia ir pačių įvairiausių. Tai ir „Alisa 
stebuklų šalyje“, ir „Pradžia“, kurie jau minėti prie pelningiausiųjų. Be jų, kaip įdomesnius, kuriuos verta pamatyti 
išskirčiau šiuos: „Geležinės durys“ apie kambaryje uždarytą vyrą, kuris bando išsilaisvinti, kol dar neprarado jėgų nuo 
bado ir troškulio; „Neįtikėtinus Adelės Blank-Sek nuotykius“ – linksmą fantastinę nuotykių komediją sukurtą Prancūzijoje 
pačio Luko Besono; „Upės pasaulį“ – savotišką pomirtinio pasaulio viziją ir garsios knygos ekranizaciją; „Gumą“ – visišką 
avangardą tarp fantastinio kino, nieko panašaus neteko matyti; „Audrą“ – Šekspyro pjesės naujausią ekranizaciją. 
 
Kaip didžiausius niekalus, kurių tikrai neverta žiūrėti įvardinčiau šiuos filmus:„Guliverio kelionės“ – visai paika 
amerikietiška komedija su bezdėjimais ir nešvankiais juokeliais; „Legioną“ - apie angelą pabėgusį iš dangaus neoriginaliai 
gelbėti žmonijos ir „Kario kelią“ – pastelinę samurajų ir versterno filmų hibridą. 
 
Žemiau trumpai apie filmus. 

 
Audra (The Tempest) 
110 min., JAV 
Rež. Julie Taymor 
Vaidina: Helen Mirren, Felicity Jones, Reeve Carney, Ben Whishaw, Chris Cooper, David 
Strathairn 
Garsios Šekspyro pjesės ekranizacija. Daug magijos, gražių eilių, romantikos, žmogiškos 
niekšybės ir žmogiško atlaidumo. Filmas gana niūrokas, efektai gražūs, aktoriai neblogi. 
Beveik tiksliai atkurtas nemarusis kūrinys, su viena išimtimi. Originale pagrindinis veikėjas – 
Milano hercogas ir burtininkas Prosperas čia virto moterimi Prospera, kurią suvaidino Helen 
Miller, Oskaro lauretė. Labai neblogas muzikinis takelis. Filmas stipriai išsiskiria visame 2010 
fantastinių filmų kontekste, klasika yra klasika. 
Įvertinimas: 4/5. 
 

Guma (Rubber) 
82 min., Prancūzija, Angola 
Rež. Quentin Dupieux 
Vaidina: Stephen Spinella, Jack Plotnick, Wings Hauser, Roxane Mesquida, Ethan Cohn, 
Charley Koontz 
Viskas šiame filme vyksta be priežastis. Tikra absurdeska, kur pagrindinis veikėjas – 
padanga apsėsta naikinimo manijos. Siužeto pasakoti neverta, nes ne jis esmė. Esmė čia 
tiesiog tai, kad filmas toks be priežasties, kaip paaiškinama pačioje filmo pradžioje. O 
nufilmuota viskas rimtu veidu, netgi gražiai. Filmas neatrodo kaip koks alternatyvus 
kinas, filmuotas specialiai buitine kamera, kad sukurti realumo ar nerealumo iliuziją. Toks 

keistas filmas su keistais veikėjais, keistomis situacijomis ir 
kažkokia neaiškia pabaiga. Man visai patiko, netikėtas toks 
tarp visų 2010 metų fantastinių filmų. Kino teatruose pas 
mus manau jo niekada namatysime... 
Įvertinimas: 3/5. 
 
Upės pasaulis (Riverworld) 
178 min, JAV, Kanada 
Rež.Stuart Gillard 
Vaidina: Thamoh Penikett, Mark Deklin, Peter Wingfield, Jeananne Goossen, Alan 
Cumming, Laura Vandervoort 
Vienas keisčiausių matytų filmų, net nesitiki, kad jį užsakė TV kanalas „SyFy“. Tai garsaus 
amerikiečių rašytojo Filipo Chose Farmerio knygos ekranizacija ir netgi antra. 2003 metais 
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buvo pradėtas kurti serialas to pačio kanalo užsakymu, tačiau buvo nufilmuota tik įžanginė serija. Po 7 metų sukurtus TV 
filmas, neturintis su juo nieko bendro. Gaila, kad neteko skaityti pačio kūrinio, bet filmas palieka labai neblogą įspūdį. Tik 
štai bėda, kad atrodo, jog tai serialo (TV ar kino, nesvarbu) pradžia, nes viskas pasibaigia dideliais klaustukais, į kuriuos 
galima atsakinėti ir atsakinėti. Vienaip ar kitaip, pati idėja tikrai įdomi ir labai primena garsų serialą „Dingę“, kuris manau 
sėmėsi idėjų būtent iš knygų, kurių pirmoji buvo parašyta dar 1971 metais (viso knygų, kur veiksmas vyksta upės 
pasaulyje yra penkios). 
Porelė jaunuolių žūva teroristinio akto metu ir išnyra upėje. Nuplaukę į krantą sutinka ir pažįstamus, ir nepažįstamus 
žmones. Jie patenka į begalinį upės pasaulį, kur žmonės atgimsta antram gyvenimui (ir ne vieną kartą). Maistu jie čia 
aprūpinti, tik nelabai ką turi veikti. Planetos kūrėjai žaidžia savus žaidimus į kuriuos įtraukia ir pagrindinius herojus. Vieni 
kovoja už save, kiti už pasaulio sunaikinimą, treti ieško savo artimųjų. Keistas ir įdomus filmas. 
Įvertinimas: 3/5. 
 
Lozoriaus užrašai (The Lazarus Papers) 
90 min., JAV 
Rež. Jeremiah Hundley, Daniel Zirilli 
Vaidina: Krystal Vee, Danny Trejo, Garu Daniels, Johnny Lee, Tommy ‚Tiny‘ Lister 
Filmas, kuriame nemažai veikėjų – pagrobta ir priversta pardavinėti savo kūną 
mergina; mirtina liga sergantis jaunuolis; niekaip negalintis numirti šamanas, turintis 
gydomųjų galių; nusikaltėlis, grobiantis žmones ir pardavinėjantis į vergiją; 
policininkas, ieškantis to nusikaltėlio. Filme visų herojų keliai susikerta ir persipina, 
siužetas gana painus ir sunkiai nuspėjamas, o ir pabaiga ne banali ir nenenuspėjam 
dar neįpusėjus filmui (o filmas tai amerikiečių). Pats filmas žiaurokas, bet ne smurtas 
jame pagrindinis, tai ne visai tikras veiksmo filmas, greičiau veiksmo – drama. 
Blogiausiai čia atrodo kelios veiksmo filmų „žvaigždutės“ – Gary Daniels, buvęs 
kiksbokso čempionas ir B kategorijos veiksmo filmų aktorius, Danny Trejo – 
originalios išvaizdos aktorius dažniausiai vaidinantis visokio plauko blogiukus (ypač 
Tarantino ar Rodrigezo filmuose), čia atliekantis geriečio šamano vaidmenį, bei 
Tommy „Tiny“ Lister – buvęs amerikietiškų imtynių žvaigždė. Tad jei aktoriai būtų 
parinkti gabesni, filmus būtų dar geresnis. 
Įvertinimas: 3/5. 

 
Įsčios (Womb) 
111 min., Vokietija, Vengrija, Prancūzija 
Rež. Benedek Fliegauf 
Vaidina: Eva Green, Matt Smith, Lesley Manville, Peter Wight, Ruby O.Fee, Tristan 
Christopher 
Jauna moteris Rebeka grįžta į savo senelio namus iš kurių išvyko prieš 12 metų. Čia 
vėl sutinka vaikiną Tomą, su kuriuo buvo artimi draugai vaikystėje. Nepaisant 
prabėgusių metų, jie tokiais ir lieka. Bet nelaimingo atsitikimo vaikinas žūva. Rebeka 
jį, gavusi Tomo tėvo sutikimą, klonuoja, išnešioja, pagimdo ir užaugina kaip savo 
sūnų. Tik ties tos fantastikos šiame filme ir tėra – po kol kas žmonių klonavimas 
neegzistuoja. Visa kita – santykiai tarp Rebekos ir Tomo, vėliau tarp Rebekos ir Tomo, 
kuris kartu ir buvęs jos mylimasis ir sūnus. Labai savotiškas filmas. Visas veiksmas 
vyksta kažkur prie Šiaurės jūros, kur nuolat siaučia vėjas, dangus apsiniaukęs ir dažnai 
lyja. Veiksmo praktiškai nėra, tik Rebeka (Eva Green) visur vaikšto liūdnai žiūrėdama 
kažkur. Bet vertas pažiūrėti. 

Įvertinimas: 3/5. 
 
Neįtikėtini Adelės Blank-Sek nuotykiai (Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec) 
107 min., Prancūzija 
Rež. Luc Besson 
Vaidina: Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve, Jacky Nercessian 
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1912 m., žurnalistė Adelė leidžiasi į Egiptą parsigabenti asmeninio faraono Ramzio II 
gydytojo mumijos. Ji tikisi, kad pažįstamas profesorius pažinęs gyvenimo ir mirties 
paslaptį prikels mumiją ir ši padės atgaivinti komos ištiktą seserį. Kelionė į Egiptą 
pilna nuotykių, mumijos prikėlimas komplikuojasi, kai profesorius 
„besitreniruodamas“ atgaivina 135 mln. metų senumo pterodaktilio kiaušinį ir 
išsiritęs „paukščiukas“ ima gąsdinti visą Paryžių. Bet nenuorama Adelė atkakliai 
siekia savo tikslo ir prikelia ne tik gydytojo mumiją, bet ir patį Ramzį II su visa jo 
svita. 
Linksmas avantiūristinis filmas, prancūziškas variantas apie mumiją. Pastatytas 
pagal garsaus komiksų piešėjo Jacques Tardi istorijas. Gaila tik, kad vietomis filmas 
tampa kažkokia absurdeska, per daug šaržuotas ir juokeliai ne visada kelia juoką. Iki 
to paties Besono „Penkto elemento“ originalumo ir šmaikštumo tikrai toli. Bet 
žiūrisi visai smagiai. 
Įvertinimas: 2/5. 

 
Anapus (Hereafter) 
129 min., JAV 
Rež. Clint Eastwood 
Vaidina: Matt Damon, Cecile de France, Lyndsey Marshal, Thierry Neuvic, Bryce Dallas 
Howard 
Garsi reporterė patenka į cunamį Ramiojo vandenyno pakrantėje, berniukas praranda 
brolį dvynį, kuris žuvo avarijoje, ekstrasensas bando atsiriboti nuo savo profesijos ir 
gyventi normalų gyvenimą. Trys skirtingos istorijos, kurių veikėjai vienaip ar kitaip 
susiję su mirtim ir pomirtiniu pasauliu. Idėja nėra nauja, nieko naujo apie gyvųjų ir 
mirusiųjų pasaulius šiame filme irgi nėra. 
Veiksmas lėtas, sukrečiančių įvykių ar idėjų nėra. 
Toks banalokas filmas, kurį pažiūrėjus lengva 
pamiršti. Nors savo lėtu veiksmu, ramiais 
personažais ir paprasta pabaiga, šis filmas 
išsiskiria iš holivudiškų fantastinių veiksmo 
trilerių plejados išleistos 2010 metais. Tik iš 

Clint‘o Eastwood‘o aš tikėjausi kažko originalesnio, o ne gana nuobodaus 
pamąstymo apie mirtį. 
Įvertinimas: 2/5. 
 
Pradžia (Inception), 148 min., JAV, UK, rež. Christopher Nolan 
Mano galva, geriausias praėjusių metų filmas. Sudėtingas, įdomus, nenuspėjamas – 
vienu žodžiu pažiūrėti privaloma. Iki tobulumo trūko tik pabaigos... jos čia nebuvo, 
vietoje to buvo paliktas didelis klaustukas arba aliuzija į tęsinį. 

Įvertinimas: 4/5. 
 
Alisa Stebuklų šalyje (Alice in Wonderland), 108 min., JAV, rež. Tim Burton 
Greičiau laisva adaptacija, nei knygos interpretacija. Labai gražus filmas, padarai kaip 
tik tokie, kokius ir įsivaizdavau, tik gaila, kad finalinis mūšis gan žiaurokas, be reikalo. 
Nežinia ar visiems filmas taip patiko ar visi subėgo jo žiūrėti iš smalsumo, bet tai 
daugiausiai pinigų kino salėse uždirbęs 2010 metų fantastinis filmas Lietuvoje ir 
pasaulyje bei antras tarp visų filmų nusileidęs tik „Žaislų istorijai 3“. 
Įvertinimas: 3/5. 
 
Geležinės durys (Iron Doors), 80 min., Vokietija, rež. Stephen Manuel 
Viso labo tik žmonės uždaryti betoniniuose kambariuose su geležinėmis durimis. Lyg 
ir matyta kažkas panašaus „Kube“, tad kiek nustebino tik pati pabaiga. Neblogas 
psichologinis filmas, nors ir nėra tas, kuris paliktų daugiau, nei gerą įspūdį. 
Įvertinimas: 2/5. 
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Kario kelias (The Warrior‘s Way), 100 min., Naujoji Zelandija, rež. Sngmoo Lee. 
Legenda apie nenugalimą karį atsisakiusį nužudyti kūdikį ir dėl to persekiojamą savo buvusių šeimininkų. Tikra pasaka, 
kur dangaus spalva keičiasi kartu su muzika, kur skraidoma su kardais ir lyja kulkomis, kur nėra beveik nieko realaus. 
Gaila, tik, kad ta pasaka filmo pabaigoje virsta skerdynėmis, galutinai sugadinusiomis patosinį filmuką, kur režisierius 
nindzes supjudė su kaubojais. 
Įvertinimas: 0/5. 
 
Legionas (Legion), 100 min., JAV, rež. Scott Charles Stewart 
Primityvus ir grubus pasaulio pabaigos traktavimas. Angelai – lyg kokie samdomi žudikai, o atsakymas į klausimą, kodėl 
pasaulį išgelbės vieno kūdikio gimimas pasimetė kažkur tarp susišaudymų su angelais. Logikos tik tiek, kiek reikia 
veiksmo filmui, nesakau, kad geram veiksmo filmui, tiesiog eilinei nesąmonei. 
Įvertinimas: 0/5. 
 
Guliverio kelionės (Gulliver‘s Travels), 85 min., JAV, rež. Rob 
Letterman 
Sulaukęs scenos, kai liliputai bandydami nuversti Guliverį, 
atidengia „nuostabų“ jo užpakalį, supratau, kad šis filmas ne man. 
Nemėgstu tokių amerikiečių komedijų, kur pagrindinis aktorius 
visą filmą vaiposi, šneka žargonu ir yra baisiai kompleksuotas, bet 
būtinai atlieka žygdarbį. Sviftas turbūt kape apsivertė, kai ši 
nesąmonė pasiekė kino teatrus. 
Įvertinimas: 0/5. 
 
FANTASTIKA JAUNIMUI 
 

Po knygų apie akiniuotą berniuką su burtų lazdele rankoje toks anksčiau nelabai 
aiškus žanras įgavo tikslias ribas ir tapo nepaprastai populiariu ir pelningu. Tokio 
tipo „poteriniuose“ filmuose pagrindiniai veikėjai būtinai yra vaikai arba paaugliai, 
turintys įvairių galių ar jų įgyjantys filmo pradžioje ir laimingai nugalintys 
pagrindinius blogiečius finale. Kitas šio žanro bruožas – tęsinių buvimas. Ryškiausi 
atstovai 2010 metais – septintas filmas apie Harį Poterį ir trečia Narnijos kronikų 
dalis. Tokie filmai kaip „Paskutinis oro valdovas: Ango legenda“ ar „Persis 
Džeksonas ir Olimpo dievai: žaibo vagis“ gali pasigirti savo didžiuliais biudžetais, bet 
pirmiems dviem populiarumu gerokai nusileido. 
 
Paskutinis oro valdovas: Ango legenda (The Last Airbender) 
103 min. JAV 
Rež. M.Night Shyamalan 
Vaidina: Noah Ringer, Dev Petel, Nicola Peltz, Jackson Rathbone, Shaun Toub 
Žanro, išpopuliarėjusio po knygų ir filmų apie akiniuotą berniuką su burtų lazdele, 
atstovas kai vaikai turintys antgamtiškų galių gelbėja pasaulį. Trumpai apie ką: yra 
keturios gentys – vandens, oro, žemės ir ugnies, kurių atstovai gali valdyti savo 
stichijas. Kažkas panašaus į stichijų magus. Ir yra Avataras, vienintelis, kuris gali 

valdyti visas keturias stichijas bei bendrauti su dvasių pasauliu. Prieš 100 metų Avataras tiesiog dingo. Per tą laiką gentys 
susipyko, ugnies gentis siekia dominuoti pasaulyje. Angas – paskutinis oro genties, kurią išnaikino ugnies žmonės, 
atstovas. Jis pasirodo besąs ir dingęs Avataras. Padedamas draugų paauglių keliauja įvesti taikos kovojančiame 
pasaulyje. Filmas be jokios abejonės turėtų susilaukti tęsinio, nes filmui pasibaigus genčių susitaikymu net nekvepėjo. Ir 
jis greičiausiai bus, nes kino teatruose „Paskutinis oro valdovas“ uždirbo virš 300 mln. JAV dolerių, o pastatymui buvo 
išleista dvigubai mažiau. 
Tai garsaus amerikiečių animacinio serialo rodyto 2005-2008 metais kino versija. Filmas nuo kitų savo žanro atstovų 
skiriasi tuo, kad veiksmas vyksta ne realiame pasaulyje, kaip, pvz., poteriados filmuose, o išgalvotame. Tai mano 
manymu didelis pliusas, nes nekyla noras lyginti to kas realu, o kas išgalvota. Nepaprastai gražūs specialūs efektai – 
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stichijų magų atliekamai kerai įspūdingi ir jais verta pasigėrėti. Pati istorija gana šabloniška, filmo stiprybė vizualinėje 
pusėje, sakyčiau labai gražus filmas. 
Įvertinimas: 2/5. 
 
Persis Džeksonas ir Olimpo dievai: žaibo vagis (Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief) 
118 min., Kanada, JAV 
Rež. Chris Columbus 
Vaidina: Logan Lerman, Brandon T.Jackson, Alexandra Daddario, Jake Abel, Sean 
Bean, Pierce Brosnan, Steve Cogan, Uma Thurman 
Dar vienas filmas iš „poterinių“ filmų plejados. Pagrindinis veikėjas jaunuolis, kuris 
pasirodo besąs ne bet kas (ką ten vaikis su akinukais ir lazdele), o dievo sūnus! Jam 
tenka su pora pagalbininkų įrodyti Dzeusui, kad jis nevogė jo žaibo bei išvaduoti iš 
Hado savo motiną. Viskas pavyksta palyginus lengvai, pusdievis vis tik. Logikos 
mažai, efektų daug, siužetas „paramstytas“ aliuzijomis į senovės graikų mitologiją. 
Ką čia veikia Uma Thurman ir Pierce Brosnan gali atsakyti skaičius nurodantis filmo 
biudžetą – 95 mln. JAV dolerių. Dzeusą vaidina ex-Boromiras Sean Bean, bet jis 
2010 jau ne vienam abejotinam filme spėjo nusifilmuoti. Filmą režisavo pirmų Hario 
Poterio filmų režisierius, bet paties savęs mano manymu nepranoko. 
Įvertinimas: 1/5. 

 
Jaunojo drakonų medžiotojo nuotykiai 
(Adventures of a Teenage Dragonslayer), 92 
min., JAV, rež. Andrew Lauer 
„Poteriados“ tipo filmas, tik gerokai mažesnio biudžeto, tad ir efektai paprastesni ir 
veiksmo vieta mažesnė. Vienas esminis skirtumas – šis skirtas tik vaikams, 
suaugusiems manau nepatiktų (man pasirodė šiaip sau). Bet juk filmas vaikams, jie 
turbūt, kitaip pasakytų. 
Įvertinimas: 2/5. 
 
Narnijos kronikos: aušros užkariautojo kelionė (The Chronicles of Narnia: The 
Voyage of the Dawn Treader), 113 min., USA, rež. Michael Apted 
Jau trečias Narnijos kronikų filmas, o turėtų būti septyni, jei ekranizuos visas ciklo 
knygas. Vaikai filme auga ir suaugę nebegali pateikti į fantastišką Narnijos pasaulį. 
Bet vaikų visada yra, kaip gi be jų. Ne man skirtas šis filmas, tad sunku objektyviai 
vertinti, čia svarbu, kad gėris nugalėtų blogį, tada viskas bus gerai. 

Įvertinimas: 2/5. 
 
Haris Poteris ir Mirties relikvijos, I dalis (Harry Potter and the Deathly Hallows: 
Part 1), 146 min., D.Britanija, JAV, rež. David Yates 
Į istorijos pabaigą viskas taip suniuko, kad jau darosi panašu į siaubo filmą. Kas 
tada dėsis antroje paskutinės dalies dalyje? Čia vaikams kūrinys ar jau nebe? Tai, 
kad dvi dalys buvo kuriamos norint išspausti pinigų, o ne dėl didelės knygos 
apimties, matosi akivaizdžiai – labai jau ištemtos kai kurios scenos, o veiksmo tai 
visame filme trūko. 
Įvertinimas: 1/5. 
 
Burtininko mokinys (The Sorcerer‘s Apprentice), 109 min. JAV, rež. Jon 
Turteltaub. 
Gyvas pavyzdys, to, kad iš 150 mln. dolerių viskas buvo išleista „žvaigždėms“ ir 
specialiesiems efektams, o geram scenaristui ir neliko. Efektai tikrai gražūs ir 
aukštos klasės, bet žvaigždės (pvz. Nicolas Cage ir Alfred Molina) tai labai stipriai 
„chaltūrina“. Na, o istorija neįtikinama, nelogiška ir net kvailoka. 
Įvertinimas: 0/5. 
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MOKSLINĖ FANTASTIKA 
 
Paskutiniu metu pasirodo ganėtinai mažai filmų, kuriuos galėtum priskirti tiesiog mokslinei fantastikai. Dabar veiksmas 
visai išstumia bet kokias mokslo apraiškas ekranuose, o ir likusiuose ji neretai mokslinė tik kabutėse, nes ten trūksta 
elementarios logikos, ką jau apie kitką kalbėti. Kiek įdomesnis man pasirodė „Tronas: palikimas“ dėl savo elegantiškos 
virtulios realybės, o Japonų „Kosminis laivas Yamato“ tai lyg koks klasikinės kosminės operos rudimentas šiuolaikinėje 
kino fantastikoje. 
 
Tronas: palikimas (Tron: Legacy) 
125 min., JAV 
Rež. Joseph Kosinski 
Vaidina: Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner, James Frain, 
Beau Garrett, Michael Sheen 
Jaunuolis, kurio tėvas dingo prieš dvidešimt metų ir paliko žaidimų kūrimo 
korporaciją, laksto su motociklu ir retkarčiais krečia pokštus savo tėvo kampanijos 
valdybai ir atsisako bet kokių pasiūlymų imtis darbo kampanijoje. Buvęs tėvo kolega 
gauna žinutę į peidžerį iš numerio, kuriuo niekas nesinaudoja 20 metų. Įteikęs 
jaunuoliui raktus nuo seno žaidimų salono, kur buvo jo tėvo darbo kambarys, dingsta 
kažką neaiškaus numykęs apie keistą tėvo dingimą. Sename žaidimo automatų 
salone aptikęs slaptą kambarį su moderne kompiuterine technika, kuriai, pagal filmo 
scenarijų jau kaip minimum 20 metų (normalūs tokio amžiaus kompai jau senai stovi 
muziejų vitrinose), netyčia aktyvuoja lazerį ir teleportuojasi į virtualų pasaulį, kurį ir 
sukūrė jo tėvas. Toje virtualybėje randa daugybę programų atrodančių kaip žmonės, 
gyvenančių tamsiame, tik neoninių šviesų nutviekstame mieste ir savo dingusį tėvą, 
kuris net ir čia sugebėjo pasenti. Prasideda tėvo ir sūnaus kova siekiant išsinešdinti ir 
grįžti atgal, į realybę. 
Šis filmas 1982 m. filmo „Tronas“ tęsinys, kuris savo laikmečiui buvo tikrai novatoriškas, nors ir menkos meninės vertės. 
Abiejų filmų vizualinį apipavidalinimą skiria didžiulė laikmečio patobulintų kompiuterinių technologijų praraja. Pirmasis 
dabar atrodo kaip senas kompiuterinis žaidimas, o antrasis kaip dar vienas specialiųjų efektų filmukas. Iki „Matricos“ 
minties gylio ir originalumo šiam filmui toloka, nors reklamuotojai pranašavo jam nemažesnę šlovę. 
Man patiko šio filmo stilistika ir taip kaip atrodo virtuali realybė. Labai gražu. Gaila, kad scenarijus toks gana nuspėjamas, 
bet akis paganyti vienas malonumas. 
Įvertinimas: 3/5. 
 
Kosminis laivas Yamato (Space Battleship Yamato) 
131 m., Japonija 
Rež. Takashi Yamazaki 
Vaidina: Takuya Kimura, Meisa Kuroki, Toshiro Yanagiba, Naoto Ogata, Hiroyuki Tsutsumi 

Klasikinis kosminės operos filmas. Pilnas herojiškumo, pasiaukojimo, meilės tėvynei ir 
artimui bei didelių ir mažų kosminių laivų, mūšių įspūdingo kosmoso fone, lazerio 
blyksnių, piktų ateivių ir visa ko, kas priklauso pagal žanrą. Nuo „Žvaigždžių karų“ ir 
kitų holivudiškų kosminių operų skiriasi keliais esminiais momentais – prezidentas ne 
juodaodis, o japonas, pagrindinis veikėjas ne šaunus amerikietis, o japonas, visi likę 
irgi japonai... Netgi kalbant apie planetos Žemės likimą, juo rūpinasi tik japonai! 
Praktiškai tuo skirtumai ir apsiriboja. Yra keletas juokingų dalykų, tokių kaip 
galingiausio erdvėlaivio ginklo paleidimo mechanizmo panašumas į vandens 
pistoletą. Nepaisant to filmas nėra prastas, neblogai pastatytas, efektai negenialūs, 
bet žiūrisi, siužetas nėra visiškai nuspėjamas. Pasirodo šis filmas - labai populiaraus 
Japonijoje bendravardžio anime serialo ekranizacija. 
Įvertinimas: 3/5. 
 
Grobuonys (Predators) 
107 min., JAV 
Rež. Nimrod Adal 
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Vaidina: Adrien Body, Laurence Fishburne, Topher Grace, Alice Braga, Louis 
Ozawa Changchien, Walton Goggins 
Grupė žmonių numetama parašiutais į mišką. Nei vienas nepamena kas ir kaip 
juos numetė. Po truputį išsiaiškina, kad visi yra užkietėję nusikaltėliai, išskyrus 
kareivį ir policininkę. Prasideda dar viena grobuonių medžioklė. Šį kartą jų ne 
vienas, jie turi „naminių“ gyvūnėlių ir medžioklės plotai – visa planeta. Žmonės, 
aišku, nepėsti ir grobuonims duoda atgal kaip reikiant. Filmas labai primena patį 
pirmą filmą apie šią ateivių rasę „Grobuonis“ (1987 m.) su Arnoldu Švarcenegeriu, 
tik herojai kiti. Tad kažko naujo šiame filme rasti sunku. Andrien Brody taip 
švelniai ir jausimingai skambinęs pianinu „Pianiste“ (2002 m.) čionai su šautuvu 
atrodo kiek keistokai, bet tvarkosi jis neblogai. Klasikinis fantastinis veiksmo 
filmas, be didelių moralizavimų ir visokių pasigraudenimų. Arba tave pribaigs 
grobuonis, arba tu jį. Ir viskas čia aišku. 
Įvertimas: 2/5. 

 
Šaltoji sintezė (Cold Fusion) 
81 min., JAV 
Rež. Ivan Mitov 
Vaidina: Sarah Brown, Michelle Lee, Adrian Pole, William Hope 
Naujausių laikų (XXI a.) veiksmo filmas apie blogiukus vyriausybėse – šį kartą blogiukų 
yra ir JAV, ir Rusijos vyriausybėse. Jie nori sukelti trečią pasaulinį karą imituodami 
islamistų teroristinius išpuolius. Štai čia prasideda fantastika – tam jie naudoja ne 
bombas, o 1982 m. Ukrainoje nukritusio NSO kurą. Tai tiek to siužeto, manau, 
aiškinti, kad gėris triumfuos, blogiukus pričiups, nereikia. Ir taip aišku, kaip kitaip 
tokiuose filmuose nebūna. Kiek įdomesnis rakursas tas, kad pagrindinės blogiukų 
tramdytojos yra moterys, pastariesiems nuoširdžiai malančios veidukus tiek kumščiais 
tiek kojų spyriais. Siužeto logika paramstyta supuvusiais stuobriais, mokslinė 
argumentacija neaiškios kilmės, muštynių daug, moteriškės žiaurokos. Tik niekaip 
nesupratau, ką tokiam filme veikia nemirtingasis kalnietis Adrian Pole... Matyt prasti 
jo reikalai. Nors reikia pripažinti, būna ir blogesnių veiksmo filmų. 

Įvertinimas: 1/5. 
 
Stounhendžo apokalipsė (Stonehenge Apocalypse), 90 min., Kanada, rež. Paul Ziller 
Garsusis Stounhedžas tai ne kas kita, o senovinis mechanizmas, skirtas sunaikinti visa kas gyva Žemėje. Vieni bando 
sustabdyti Apokalipsę, kiti kaip tik jos laukia. Finale laimi, geriečiai, aišku, ne tie, kurie laukia pasaulio galo. 
Įvertinimas: 1/5. 
 
KATASTROFOS 
 
Tai ne atskiras žanras, greičiau mokslinės fantastikos požanris, jei katastrofoje yra 
kažkas, ko nėra realiame ir neretai žiauriame pasaulyje. Kas tokiuose filmuose būna 
fantastiško? Dažniausiai kokia nors mokslinė teorija su realybe turinti ne kažin ką 
bendro. 
 
Arktinis sprogimas (Arctic Blast) 
92 min., Australija, Kanada 
Rež. Brian Trenchard-Smith 
Vaidina: Michael Shanks, Alexandra Davies, Alan Andrews, Saskia Hampele, Indiana 
Evans, Bruce Davidson 
Saulės užtemimo metu piečiau Tasmanijos atsiveria skylė ozono sluoksnyje ir iš 
mezosferos žemyn ima veržtis itin šaltas oras, kuris suformuoja šalčio zoną. Ši 
pajuda link Tasmanijos, po to link Australijos. Dar kelios atsivėrusios skylės grasina 
pražūtim ir kitiems Žemės regionams. Tipiškas, šabloniškas, standartinis katastrofų 
filmas. Skiriasi nuo daugelio, tuo, kad veiksmas vyksta Tasmanijos saloje. Yra 
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genialus mokslininkas taip pasinėręs į darbą, kad nebesutaria su žmona ir dukra, yra 
didelis bosas netikintis mokslininko prognozėmis, yra nelaimėlis mokslininko kolega – 
pirmoji auka, yra daug aukų, kataklizmai ištinkantys garsiausius pasaulio turizmo 
objektus ir, aišku, žmonių pergalė stojanti prieš gamtos stichiją. Eilinį kartą. Nors pats 
filmas dinamiškas, neužtemtas, žiūrisi. Bet nelabai vertas dėmesio. 
Įvertinimas: 1/5. 
 
Meteoritinė apokalipsė (Meteor Apocalypse), 88 min., JAV, rež. Micho Rutare 
Eilinis ir šabloniškas katastrofų filmas. Šį kartą į Žemę besiruošiančią atsitrenkti 
kometą jungtinės karinės pajėgos susprogdina dar kosmose, bet skeveldros ima lėkti 
tiesiai į Žemę, kartu atnešdamos ir kažkokį užkratą, kuris patekęs į vandens telkinius 
apnuodija daugybę žmonių. Yra - narsus vyras, jo laukianti žmona ir serganti dukra, 
gerietis ir blogietis krizių valdymo šefai, susprogdinta bažnyčia, siautėjančios gaujos. 
Nėra – nieko naujo. 
Įvertinimas: 1/5. 
 
POSTAPOKALIPTIKA 
 
Žanras, kuris šaltojo karo metais buvo labai populiarus, o šiais laikais netylant kalboms apie pasaulinį atšilimą, naftos 
resursų ribotumą, vis naujų ligų epidemijas ar kitokias negandas, vėl susilaukiantis vis daugiau dėmesio iš kino kūrėjų 
pusės.. 
 
Elijaus knyga (The Book of Eli) 
118 min.,JAV 
Rež. Albert Hughes ir Allen Hughes 
Vaidina: Denzel Washington, Gary Oldman, Mila Kunis, Ray Stevenson, Jennifer Beals 
Niūrokas filmas, kur vargas, skurdas ir net negyvėliai atrodo kažkaip stilingai. Turbūt 
todėl, kad postapokalipsinis pasaulis visas rudai pilkas, kažkoks nerealus. Kovos 
scenos choreografiškai tikslios. Vienišius keliauja per nuniokotą Ameriką nešdamas 
knygą, vienintelę tokią išlikusią. Pakeliui sutinka vieno žmonių miestelio vadovą ar 
tironą, nelygu kaip pavadinsi, kuriam labai reikia tos knygos. Prasideda kova, kuri, 
ačiū kino mūzoms, nesibaigia kaip daugumoje Holivudo veiksmo filmų, t.y. blogietis 
pralaimi lemiamoje kovoje geriečiui. Pabaiga panaši, bet įdomesnė. Knyga, kurią taip 
saugo ir kurios taip gviešiasi – Biblija. Kodėl ji liko vienintelė, nors tai turbūt 
diždiausią tiražą pasaulyje turinti knyga, neišaiškina. Bet turbūt filmo kūrėjams tai 
buvo nesvarbu, svarbu buvo idėja. Bet čia ne visa filmo esmė. Geriau jos nesakysiu, 
nes su visam nemačiusiems neliktų malonumo žiūrėti. 
Įvertinimas: 3/5. 

 
Prarasta ateitis (The Lost Future) 
90 min. Vokietija, Pietų Afrika 
Rež.: Mikael Salomon 
Vaidina: Sean Bean, Sam Claflin, Annabelle Wallis, Corey Sevier, Eleonor Tomlinson ir 
kiti 
Mokslininkai prisieksperimentavo ir po pasaulį išplito virusas, kuris žmones paverčia 
sulaukėjusiais mutantais. Nedidelė žmonių grupė gyvenanti akmens amžiaus 
sąlygomis bando išlikti ir mano, kad yra vieninteliai išlikę nemutavę žmonės. Tik 
vienas jaunuolis, kurį tėvas išmokė skaityti iškeliauja ieškoti kitų. Kadangi kaimą 
nusiaubia mutantai, prisijungia ir dar porelė jaunuolių. Keliaudami sutinka, kažkokią 
draugiją, kuri nori ginti žmones nuo mutantų, bet nebegali, nes vienas jos narys 
pavogė išrastus vaistus prieš virusą ir įsikūrė saloje, kur stūkso didmiesčio 
bepasiduodančio augalijos spaudimui likučiai ir vaistus naudoja tik sau ir artimiems 
žmonėms. Tuos vaistus pasirodo išrado to jaunuolio tėvas, bet pats žuvo ir vaikinas 
yra vienintelė žmonijos viltis, nes vienintelis moka skaityti. Prasideda kelionė, kova 
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su blogiečiu ir jo parankiniais. Pakeleiviai miršta ar būna sužeisti. Šalia, aišku, laksto išvaizdi blondinė. Gėris laimi, vaistai 
atgaunami. Belieka juos pagaminti didesniu kiekiu. Viskas kaip pridera, tik štai logikos mažoka... Vieną pagrindinių 
vaidmenų atlieka „Boromiras“ iš „Žiedų valdovo“ Seanas Beanas – vaidyba švelniai tariant blankoka. Kiti aktoriai irgi 
nežiba. Sakyčiau nieko naujo ir įdomaus filmas neparodė, eilinis postapokalipsinis filmukas. 
Įvertinimas: 1/5. 

 
Pasroviui (Downstream) 
101 min., JAV 
Rež. Simone Bartesaghi 
Vaidina: Jonathon Trent, Elizabeth Roberts, Jonno Roberts, Lenny von Dohlen 
Pasaulis po katastrofos, nebėra naftos ir didžioji dalis moterų mirė nuo vėžio. 
Veiksmas vyksta kažkokiose tai pusdykumėse, kur siautėja anarchija. Pagrindinis 
veikėjas yra sūnus mokslininko, bandžiusio perspėti JAV vyriausybę apie artėjančią 
katastrofą. Aišku, liko neišgirstas, o jo sūnus keliauja po dykumą automobiliu vietoje 
benzino naudojančio kraują. Ieško kažkokio miesto Plutonia, kur turėtų dar būti 
civilizacijos apraiškų. Atsiranda ir mergina, 
blogiukai, norintys ją pagrobti, vyksta gaudynės 
mašinom ir panašūs dalykėliai. Nieko ypatingo. 
Lyginant su „Elijaus knyga“ – kur kas mažiau 
pompastikos, specialiųjų efektų ir pabaiga ne 
tokia idealizuota. Tačiau tai filmo neveža, 
lėkštokas ir tiek. 

Įvertinimas: 1/5 
 
Absoliutus blogis: pomirtinis gyvenimas (Resident Evil: Afterlife), 97 min. Vokietija, 
Prancūzija, D.Britanija, rež. Paul W.S.Anderson. 
Jau ketvirtas filmas apie Alise (Milla Javovich) kovą su zombiais ir globalios 
katastrofos kaltininkais, kur zombiais virtusi beveik visa žmonija. Stipriai pasikeitė 
filmo stilius – herojai stipriai grimuoti, stilizuoti, aplinka irgi tokia nebenatūrali 
atrodo. Na o apie logiką šios serijos filmuose kalbėti sunku, su kiekvienu tęsiniu jos 
vis mažiau, o zombių vis daugiau ir jie vis baisesni ir baisesni... 
Įvertinimas: 0/5. 
 
ATEIVIŲ INVAZIJA 

 
Dar vienas mokslinės fantastikos požanris, kurio populiarumas nei didėja, nei mažėja, 
viskas priklauso nuo konkretaus filmo. Grėsmė kai pagalvoji, gal ir visai reali... 
 
Monstrai (Monsters) 
94 min. Didžioji Britanija 
Rež.: Gareth Edwards 
Vaidina: Whitney Able, Scoot McNairy 
Keistokas filmas, toks netikėtas savo žanrui. Ne šedevras, bet galima visai maloniai 
pažiūrėti. Šito tikrai nesitikėjau iš filmo apie svetimos gyvybės formų patekimą į Žemę. 
Prieš šešis metus nukrito NASA palydovas, kuriame buvo nežemiškos kilmės gyvybės 
formų. To pasekoje beveik pusė Meksikos tapo infekuota zona, kurią uždarė tiek iš JAV, 
tiek iš Meksikos pusės. Zonoje knibžda visokiausių keistų padarų bandančių prasiveržti 
iš už jos ribų. Spaudos fotografas padeda savo leidinio savininko dukrai iš Meksikos 
grįžti į JAV. Suaktyvėję monstrų iš infekuotos zonos išpuoliai bei kitos neplanuotos 

aplinkybės priverčia juos keliauti būtent per pačią zoną. Filme nėra tokiems filmas būdingų monstrų išpuolių iš kampo, 
klykiančių iš siaubo pagrindinių veikėjų ir sprunkančių kiek kojos neša, kai ant kulnų lipa pabaisa iššieptais dantimis. 
Filmas kažkodėl visai ramus, gana tylus, nors ir čia yra mirties. Manau, kad daugelis siaubo filmų gerbėjų susigundę 
pavadinimu labai nusivils, nes filme veiksmas rutuliojasi labai lėtai...Vertas sugaišto laiko žiūrint. 
Įvertinimas: 4/5. 
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Horizontas (Skyline), 94 min., JAV, rež. Greg Strause, Colin Strause. 
Kažkoks nesusipratimas, o ne filmas. Pradžia yra, bet nei kulminacijos, anei pabaigos nerasta. Efektai pusė bėdos, ateiviai 
baisūs, veikėjai gražūs ir viskas - tiek to filmo. 
Įvertinimas: 0/5. 
 
Svetimas prieš nindzes (Alien vs. Ninja), 80 min., rež. Seiji Chiba 
Neina suprast ar čia „Svetimo“ parodija ar japoniška versija... Visiška nesąmonė – svetimas juokingas, dialogai kažkokie 
absurdiški, siužetas, koks siužetas? Ir kam nindzėms besišvaistantiems su kardais dujokaukės?! 
Įvertinimas: -1/5. 
 
PABAISŲ FANTASTIKA 
 
Greičiau siaubo filmų, nei fantastikos požanris, bet čia atsidūrė dėl net labai fantastiškų pabaisų. Šie filmai negali pasigirti 
dideliais biudžetais ar gausiais žiūrovais, bet nesąmonių kiekis juose įspūdingas. Didžiausia nesąmonė neretai būna pati 
... pabaisa, kaip pavyzdį galima paminėti filmą „Ryklys – aštuonkojis“. Nesunku išvardinti privalomus šio žanro filmų 
elementus – pabaisa parodoma vos ne pirmuose kadruose, ji nepaprastai ėdri, tačiau bent pora pagrindinių herojų, kurie 
nuolat lenda monstrui į akis yra labai neskanūs; veiksmas vyksta kur nors šiltuose kraštuose, kur daug skanių ir balsingų 
(reiktų sakyti „spiegingų“) gražuolių vaikšto su bikiniais. Ir monstrą nugali narsus vaikinas su gražia mergina, kuri 
dažniausiai kitokio rūbo kaip bikinis nežino. Nepaisant šio žanro ribotumo norvegai sugebėjo pastatyti tikrai vertą 
dėmesio filmą „Trolių medžiotojas“. 
 
Trolių medžiotojas (Trolljegeren) 
90 min., Norvegija 
Rež. André Øvredal 
Vaidina: Otto Jespersen, Glenn Erland Tosterud, Johanna Mørck, Tomas Alf Larsen, 
Urmila Berg-Domaas 
Jei manote, kad troliai egzistuoja tik skandinavų pasakose, pažiūrėkite šį filmą. Jei 
atvirai, aš nepatikėjau... bet tai nesumenkina filmo. Eilinį kartą įsitikinau, kad 
europiečiai moka fantazuoti „kitaip“ nei „holivudiečiai“. Filmas pateikiamas kaip 
autentiška dokumentinė medžiaga nufilmuota grupės studentų ir anonimo atsiųsta 
į kino studiją. Filmo esmė – troliai YRA ir tai valstybinė Norvegijos paslaptis! Po 
Bleiro raganos dokumentinis filmavimo stilius nestebina, tačiau pati istorija apie 
realiai egzistuojančius trolius suregzta smagiai. Troliai parodomi ir iš arti, ir atrodo 
visai realiai. Tai, kad viskas „tikrai tikrai“ filmuota, leidžia kamerą vartyti ore, 
drebinti vaizdą, filmuoti neryškiai ir panašiai. Įdomus reginys. 
Įvertinimas: 4/5. 
 
Moteris – gyvatė (Hisss) 

98 min., Indija, JAV 
Rež. Jennifer Chambers Lynch 
Indiškas filmas su amerikietišku prieskoniu. Indiška aplinka, aktoriai, muzika, o 
amerikietiška – režisierė, filmo specialieji efektai. Sergantis vėžiu baltasis vyksta į 
Indijos džiungles ieškoti Nagini – legendinės dievybės kobros. Randa 
besiporuojančią, patiną pagrobia ir nusigabena į kažkokį rūsį, kur laukia, kol savo 
išrinktojo ateis pati Nadini. Šioji kažkodėl virsta moterimi ir patraukia į miestą. Ten 
ima negailestingai kandžioti (aišku, prieš tai susigrąžinusi gyvatės kūną ar bent jau 
iltis) tuos, kurie skriaudžia moteris. Tarp pagrindinių veikėjų - šaunus policininkas 
netikintis senomis legendomis, jo kvaištelėjusi uošvė, bei žmona. Filme įvyksta bent 
pora keistokų transformacijų. Pirmoji – pradžioje rodoma gyvenvietė panaši 
geriausių atvejų į nedidelį provincijos miestelį po kurio laiko staiga tampa dideliu 
miestu su daugybe žmonių, didžiuliais namais ir automobilių spūstim. Antroji – 
Nagini tik atvykusi į tą kaimą – miestą atrodo kaip iš medžio iškritusi ir išsigandusi, 
puolanti kažką daugiau iš baimės, nei piktumo, įpusėjus filmui staiga tampa 
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žaibiškai judančia furija keršijančia visai vyrų giminei. Na, beveik visai, policininko vis tik nusprendžia nesukandžioti. Ir 
pabaigai – nors tai siaubo filmas, vietos vienam indiškam šokiui atsirado. Vienu metu galvojau, kad tuoj ir uždainuos... 
Įvertinimas: 1/5 
 
Dinozauryklys (Dinoshark) 
92 min., JAV 
Rež. Kevin O‘Neill 
Vaidina: Eric Balfour, Iva Hasperger, Aaron Diaz, Humberto Busto 
„Nasrų“ tipo filmukas, kurtas TV kanalui „Syfy“. Tokio siaubiakų požanrio filmų mačiau 
palyginus nedaug, bet pastarajame neradau nieko naujo. Tirpstant Aliaskos ledynams 
atšyla priešistorinis padaras, kurį veikėjai vadina dinozaurykliu. Padarėlis pasižymi 
nenumaldomu troškimu žudyti žmones viename iš Meksikos kurortų, nors pakeliui iš 
Aliaskos nužudė tik vieną nelaimėlį jachtininką. Žudo visus ir nedarydamas ilgų pertraukų, 
tad kraujo filme kalnai. Aišku, kad yra porelė pagrindinių veikėjų, kurie vaikosi monstrą 
visą filmą su vargana valtele, bet, matyt, yra labai neskanūs ar pabaisai nepatrauklūs. 
Filme šiaip nemažai nesąmonių, o jų kiekis proporcingai didėja artėjant filmo pabaigai. Ar 
reikia sakyti kaip viskas baigėsi? Ne, jūs jau žinote? Taip ir galvojau. 
Įvertinimas: 0/5. 

 
Mongolijos mirties kirminas (Mongolian Death Worm), 89 min., JAV, rež. Steven 
R.Monroe 
Kirminai tikrai egzistuoja Gobio dykumos regiono tautų legendose, filmo veiksmas vyksta 
Mongolijoje, o ne kokiam tai kurorte prie jūros. Deja, pats filmas nuo to ne kaži kiek 
geresnis, tik daugiau žmogiškų aiškinimųsi dėl interesų 
konfliktų. Kaip visada, vieni skanesni, kiti nelabai. 
Įvertinimas: 0/5. 
 
Goblinas (Goblin), 91 min., Kanada, rež. Jeffery Scott Lando 
Eilinis pasiklykavimų ir skerdynių filmukas. Mažą atkampų 
kaimelį prakeikė ragana už jos vaiko nužudymą ir nuo tol 
kiekvienais metais goblinas (visai ne toks, kokį 
įsivaizduojate) per Helovyną vagia vaikus ir skerdžia visus 
pasitaikiusius kelyje. Kažkodėl tik po 200 metų pagaliau 

kažkas susivokia kaip ta pabaisa atsikratyti, nors pats metodas žinomas dar nuo karų su 
vampyrais laikų... 
Įvertinimas: 0/5. 
 
Ryklys –aštuonkojis (Sharktopus), 89 min., JAV, rež. Declan O‘Brien 
Dar vienas „šedevras“ apie pabaisą, tik šį kartą tai karinio eksperimento kūrinys išsilaisvinęs iš kontrolės. Veiksmas 

vyksta Meksikos kurorte, kur galima rasti daug aukų. Žiūrint filmą iškilo du klausimai ir 
viena išvada: ką čia veikia Erikas Robertsas (matyt prasti jo reikalai) ir kodėl visos 
moterys su bikiniais (čia turbūt šio filmo privalumas), o išvada – kvailesnio filmo iki šiol 
nebuvau matęs. 
Įvertinimas: -1/5. 
 
Dinokrokodilas prieš supergatorių (Dinocroc vs. Supergator), 87 min., JAV, rež. Jim 
Wynorski 
Dar vienas monstrų filmas iš produktyvaus TV kanalo „SyFy“, tik kartą žmones dideliais 
kiekiais ir be užkandos valgo net du monstrai. Nepatikėsit, bet buvo ir atskiri filmai 
„Dinokrokodilas“ (2004) ir „Supergatorius“ (2007), tai šis kaip ir tęsinys, nors tikrai 
nebūtina matyti jų, kad suprastum kas vyksta. O kas gi vyksta – niam niam ir finale pykšt 
pokšt – užmušėm pabaisas... 
Įvertinimas: -1/5. 
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SUPERHEROJAI 
 
Išskirtinai amerikietiškos kultūros fantastikos žanras, kur komiksai valdo, o jų ekranizacijos 
atneša milžinišką pelną. 2010 metais tik vienas didesnio biudžeto filmas priklauso būtent šiam 
tipui. Nežinau ką čia bepridėti, nepatinka man tie „supermenai“. 
 
Geležinis žmogus 2 (Iron Man 2), 124 min., JAV, rež. Jon Favreau 
Filmas geresnis nei tikėjausi iš amerikietiško komikso ekranizacijos tęsinio. Turbūt dėl 
pagrindinio veikėjo, kurį visai smagiai suvaidino Robert Downey jaunesnysis. O šiaip pilnas 
privalomų siužeto linijų ir štampų – nuskriausto blogiečio sūnaus keršto, meilės linijos, 
superherojaus problemų, vyriausybės intrigų ir laimingos pabaigos. 
Įvertinimas: 1/5. 
 
MAGINĖ FANTASTIKA 
 
Nors „Žiedų valdovų“ trilogija žadėjo šio žarno atgimimą didžiuosiuose ekranuose, jis taip ir neatgimė. 2010 metais 
mano supratimu pasirodė tik vienas geresnis filmas – „Persijos princas: laiko smiltys“, o pigiai susuktų nesąmonių yra, 
kaip be jų. 

 
Persijos princas: laiko smiltys (Prince of Persia: The Sands of Time), 116 min., JAV, rež. 
Mike Newell. 
Bendravardį žaidimą man filmas nelabai priminė, nors naujausių versijų ir nesu žaidęs. 
Filmas pilnas energijos, veiksmo ir sakyčiau, net žaismingumo. Finalas, aiškų, holivudiškai 
grandiozinis, tik ne toks šabloniškas, nesigailėjau apsilankęs kino teatre. 
Įvertinimas: 3/5. 
 
Titanų susidūrimas (Clash of Titans), 118 min. JAV, rež. Louis 
Leterrier. 
Sakyčiau grandiozinis sumanymas parodyti žmogaus kovą su 
Olimpo dievais, tik įgyvendinimas gana silpnokas. Norint 
šiais laikais nustebinti specialiaisiais efektais reikia labai 
pasistengti, o čia jie buvo kaip ir kas antrame didelio 
biudžeto Holivudo veiksmo filme. Ir bėda ta, kad tie efektai 

užgožė visa kita. 
Įvertinimas: 1/5. 
 
Vitčvilis (Witchville), 88 min., JAV, rež. Pearry Reginald Tep 
Tikras maginės fantastikos šablonas, visa kas priklauso yra.  Nebent reiktų dar elfo ir 

dvorfo. Pigus, statytas matyt pagal stalo vaidmenų žaidimo 
scenarijų. Dar vienas kanalo „SyFy“ „perliukas“. 
Įvertinimas:1/5. 
 
Kelionė į Prometėją (Journey to Promethea), 83 min., JAV, rež. Dan Garcia 
Žiūrint filmą susidaro įspūdis, kad matai kažkokią senieną ir dar labai atsainiai pastatytą. 
Kostiumai atrodo nenatūralūs ir net juokingi – kareiviai nešioja vientisus geležinius šalmus, 
vientisą metalinę kirasą, bet neturi makščių kalavijui ir vietoje normalių kelnių kažkokie 
triko. Nežmoniškos būtybės atrodo tiesiog kaip lėlės. O siužetas standartinis – piktą tironą 
karalių nugalės jaunas karys su princesės pagalba ir tai, aišku, buvo jau iš anksto 
išpranašauta. 
Įvertinimas: 0/5. 
 
Merlinas ir pabaisų klnyga (Merlin and the Book of Beasts), 102 min., Kanada, rež. Warren 
P.Sonoda. 
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Net ranka nekyla tokį niekalą aprašinėti. Negana to, kad pilna nelogiškumų, banalių ir „negyvų“ pokalbių, tai vietom 
veikėjų veiksmai atrodo tiesiog absurdiški ar paprasčiausiai kvaili. Filmas statytas mokamos televizijos „Sci-Fi Channel“ 
(Australija) užsakymu. 
Įvertinimas: 0/5. 
 
VAMPYRAI IR VILKOLAKIAI 
 
Filmai apie šias pabaisas dažniau priskiriami siaubo filmams, bet „Saulėlydžio“ saga jį nukreipė kiek kitokia vaga. 
Skirtingai nuo „poteriados“, šios sagos kopijų ar tiesiog pamėgdžiojimų ekrane tikrai nedaug. Vieną filmą išskirčiau – 
„Įsileisk mane“. Vaikai vampyrai retas kino reiškinys, pamenu tik vieną be šio – 
„Interviu su vampyru“. 
 
Įsileisk mane (Let Me In) 
116 min., Didžioji Britanija, JAV 
Rež. Matt Reeves 
Vaidina: Kodi Smit-McPhee, Chloe Moretz, Richard Jenkins, Cara Buono, Elias, 
Koteas 
Šis filmas taiko į visai rimtą dramą vampyrizmo tema. Tai ne „Saulėlydžio“ 
vampyriškos meilės pasidūsavimai, čia vampyras – 12 metų mergaitė, kuriai 12 
metų yra jau labai ilgai. Vaikai vampyrai filmuose rodomi retai, nes tai gana jautri 
tema, kurią vampyriškų filmų mėgėjai vargu ar nori nagrinėti. Jiems reikia kraujo ir 
siaubo. Arba meilės trikampio... „Įsileisk mane“ lyg ir bandė atskleisti tragediją 
vaiko, tapusio vampyru, bet sakau, kad tik bandė. Man pritrūko gilesnio požiūrio, 
pamąstymų ir apibendrinimo. Nepaisant to, filmas tikrai geresnis už daugelį 
šabloniškų filmų apie vampyrus. 
Įvertinimas: 3/5. 
 

Vilkolakis (The Wolfman) 
103 min., JAV 
Rež. Joe Johnston 
Vaidina: Benicio Del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt, Geraldine Chaplin, Hugo 
Weaving 
Lietuvos kino teatruose tykiai demonstruotas filmas, net nebuvau pastebėjęs, kad jį 
apskritai rodė. Klasikinė vilkoliakio istorija, nuo šimtų panašių gal besiskirianti tuo, 
kad žvėris nėra kažkoks beasmenis miško baubas, o pagrindinio herojaus šeimos 
narys. Filmo biudžetas įspūdingas – 150 mln. JAV dolerių. Tai paaiškina tokių aktorių 
kaip Benicio Del Toro ir Anthony Hopkins buvimą šiame filme. Visas filmas kažkoks 
paspalvintas, sutirštintas, atrodo nerealus. Panašu, kad tokios nerealios, fantastiškos 
aplinkos kūrimas šiuo metu labai madingas 
Holivude. Beveik visi daugiabiudžetiniai filmai 
stipriai retušuoti ir stilizuoti. Tačiau šiam filmui 
tai nelabai padėjo, o scenarijus neleido 
garsiems aktoriams parodyti ką sugeba. Matyt 
dėl to filmas ir neatsipirko – surinko 142,6 mln. 

Elfui ir ponui Smitui (čia turiu mintyje Hugo Weaving) tęsinyje suvaidinti 
greičiausiai neteks ne teks, nors paskutiniai filmo kadrai ir perša mintį apie tęsinį, 
kur pagrindiniu žvėrimi tektų būti jam. 
Įvertinimas: 1/5. 
 
Užtemimas (Eclipse), 124 min., JAV, rež. David Slade. 
Trečias filmas apie meilės trikampį tarp žmogaus, vampyro ir vilkolakio. Nekaži ką 
čia norisi pasakyti. Tik vienas dalykas – tie nesudraskomi ir nepakeičiami vilkolakių 
šortai tikrai būtų neblogas daiktas, jei tokius turėčiau. 
Įvertinimas: 1/5. 
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Kruvinoji Rein: trečiasis reichas (Bloodrayne: The Third Reich), 100 min., JAV, 
Kanada, Vokietija, rež. Uwe Boll 
Kompiuterinio žaidimo ekranizacija ir dar trečias filmas. Pirmas patyrė visišką fiasko 
kino teatruose, tačiau net du tęsiniai buvo nufilmuoti, tik jau išleisti VHS ir DVD 
formatuose ir kino salių nebepasiekė. Pusvampyrė su didele iškirpte nuožmiai kovoja 
su vampyrais antro Pasaulinio karo metu. Skirtingai nuo ne vieno filmo apie 
vampyrus, šis aiškiai orientuotas į vyresnę vyrišką auditoriją – pusvampyrė nevengia 
apsinuoginti ieškodama ne tik kraujo, bet ir kūniškų malonumų. Niekaliukas toks. 
Įvertinimas: 0/5. 
 
Rekomenduoju 
 
Man labiausiai patikę, kuriuos rekomenduoju pažiūrėti, jei nematėte: 

 Pradžia (Inception) 

 Trolių medžiotojas (Trolljegeren) 

 Monstrai (Monsters) 

 Upės pasaulis (Riverworld) 

 Persijos princas: laiko smiltys (Prince of Persia: The Sands of Time) 

 Audra (The Tempest) 

 Neįtikėtini Adelės Blank-Sek nuotykiai (Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec) 

 Guma (Rubber) 
 
 

VIII „KARIŲ IR MAGŲ“ HEROJŲ TURNYRAS 
 

Autorius: TA-NTALAS 
 
Šiais metais dar vasarą herojai buvo susirinkę pasigalynėti tarpusavyje ir išsiaiškinti, kas bus naujasis 2011 

metų čempionas. Trumpai apie turnyrą jau buvo rašytą monai.lt svetainėje, o čia pateiksiu bendrą visų 

herojų reitingą po aštuonių turnyrų. Lentelėje susumuoti visų turnyrų taškai, net ir to, kurio metu nevyko tarpusavio 

kovos, o buvo medžiojamas drakonas. Čempionų čempionas šiuo metu yra PORKAS (elfas, kas gi daugiau, ir dar magas). 

Žemiau lentelėje surašyti tie, kurie laimėjo turnyrą ar buvo tapę vicečempionais. O kitiems reiktų pasitreniruoti prieš 

žengiant į areną 2012 metais! 

 

Tituluoti herojai 
  

  Čempionas Vicečempionas 

Vardas Turnyras 

PORKAS I,III,IV   

YLA VI,VII I 

RODMANAS II VI 

JUMIRA V II 

LIU URBIS VIII V 

AGUONA II   

MINAS III   

ROKANONA V   

ŠAKNIS V   

ŢILIUS   III, VIII 

BALABŪZAS   II 

NONAME   III 

ALTARAS   IV 

TREISAS   V 

TUMBAČKA   V 

PADRĖ   VII 

 

Turnyro arena 
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Vieta Vardas 
Viso kovų 

Taškai 
Pergalių 

dalis 
Buvusi 
vieta 

Pokytis 

  PRG LGS PRL 

1 PORKAS 16 14 0 2 36 88% 1 N 

2 YLA 19 14 1 4 28,5 74% 2 N 

3 JUMIRA 21 13 2 6 27,5 62% 3 N 

4 ŢILIUS 27 16 0 11 26 59% 5 +1 

5 RODMANAS 24 14 2 8 24 58% 4 -1 

6 PADRĖ 20 10 2 8 21 50% 6 N 

7 ŠAKNIS 23 7 5 11 20,5 30% 7 N 

8 BIRŢĖ 22 9 2 11 16 41% 13 +5 

9 AGUONA 18 9 0 9 15 50% 9 N 

10 ROKANONA 14 8 3 3 14,5 57% 8 -2 

11 LIU URBIS 18 7 3 8 14,5 39% 14 +3 

12 MINAS 9 7 0 2 13 78% 10 -2 

13 DEMORHAS 16 8 3 5 12,5 50% 17 +4 

14 ALTARAS 12 4 2 6 12,5 33% 11 -3 

15 TUMBAČKA 10 7 2 1 11,5 70% 12 -3 

16 TINGOLAS 19 6 1 12 11,5 32% 15 -1 

17 DŢEROMAS 10 4 1 5 11 40% 20 +3 

18 ERIDĖ 12 6 0 6 10 50% 26 +8 

19 MAŢULĖ 10 5 2 3 9,5 50% 24 +5 

20 NONAME 10 3 1 6 9,5 30% 16 -4 

21 ZBRO'GAS 16 6 2 8 8 38% 22 +1 

22 TAMYRAS 8 4 0 4 7 50% 18 -4 

23 TREISAS 14 3 2 9 6 21% 19 -4 

24 OPALAS 8 4 0 4 5 50% 21 -3 

25 BALABŪZAS 10 2 2 6 5 20% 23 -2 

26 CHABOOM 3 1 0 2 5 33% 27 +1 

27 VANAGAS 3 1 0 2 4,5 33% 28-29 +1+2 

28 ATBULAS 3 2 0 1 4 67% N - 

29 E 7 3 0 4 3 43% 25 -4 

30 RIMOPO TAMOPAS 0 0 0 0 2,5 - 28-29 -1-2 

31 MAKARONAS 8 2 0 6 2 25% 30 -1 

32 MISTRALIS 8 1 2 5 2 13% 31 -1 

33-34 AGHRUM 5 1 2 2 2 20% 32 -1-2 

33-34 KALIAUSĖ 5 1 0 4 2 20% N - 

35 TOTAUPAS 4 1 0 3 2 25% N - 

36 INDRILĖ 3 1 0 2 2 33% N - 

37-38 DURACELAS 6 1 0 5 1 17% 33-34 -4 

37-38 REMBONDA 6 1 0 5 1 17% 33-34 -4 

39 TRIN-TUKAS 3 1 0 2 1 33% 35 -4 

40 TROJICA 12 0 2 10 1 0% 36 -4 

41-42 DEGĖSIS 2 0 2 0 1 0% 37-38 -4 

41-42 SĄŢINĖ 2 0 2 0 1 0% 37-38 -4 

43 FUKA 0 0 0 0 0 - 39 -4 

 

PGS – pergalių skaičius; 

LGS – lygiųjų skaičius; 

PRL – pralaimėjimų skaičius. 
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LILIO SALA 
 

Autorius: Biržė 
 
Yra toks pasaulis ALANTA... Tai ne iš fantastinės knygos, tai iš monai.lt 

svetainės žaidimų pasaulio skilties. Lėtokai kuriamas tas pasaulis, bet viena kita 

vietovė jau paruošta. Jūsų teismui pateikiamas gnomų rasės gyvenamos salos žemėlapis ir 

trumpas aprašas. Gal pravers Jūsų pačių žaidimuose. 

 

Uostai 

Visiems plačiai žinomi 8 gnomų prekybiniai uostai (po 4 rytiniame ir vakariniame salos krante, žemėlapyje pažymėti 

numeriais). Jų vardai kilę iš bendro produktų tipo, kuris tame uoste pakraunamas ar iškraunamas. Laivai, norintis iškrauti 

dalį ne to tipo prekių, siunčiami į „teisingą“ uostą (kad ir aplink visą salą). Šia taisyklę prekeivos žino ir jos laikosi, tačiau 

kai kurie įsigudrino ir plaukioti aplink tuos 8 uostus. Rimtus karinius įtvirtinimus turi tik du uostai, kurie perkrauna 

svarbius krovinius, likę uostai turi karinę uosto policiją tvarkai prižiūrėti. 

 

Eil. nr. Gnomiš Bendrinis Paskirtis Aprašymas 

1. HavenoLupolo Apynys Importas Atvežama viskas, kas susiję su svaigalais: apyniai, 
salyklas, vynuogės, grūdai, statinės ir t.t. 

2.* HavenoRado Ratas Eksportas Išvežama viskas, kas susiję su išradimais: prietaisai, 
įranga, mechanika, ginklai ir t.t. 

3. HavenoMielo Medus Importas Atvežama viskas, kas susiję su skanumynais: medus, 
prieskoniai ir t.t. 

4.* HavenoStono Akmuo Eksportas Išvežama viskas, kas susiję su uolienomis: akmenys, 
brangakmeniai, rūda ir t.t. 

5. HavenoLano Vilna Importas Atvežama viskas, kas susiję su medžiaginiais dirbiniais: 
vilna, medvilnė, audiniai ir t.t. 

6. HavenoFero Geležis Eksportas Išvežama viskas, kas susiję su naudingomis iškasenomis: 
įvairi rūda, dervos ir t.t. 

7. HavenoLegomo Daržovė Importas Atvežama viskas, kas susiję su naminiais augalais: 
vaisiai, daržovės ir t.t. 

8. HavenoArbo Medis Eksportas Išvežama viskas, kas susiję su medžiu: mediena, baldai, 
dirbiniai ir t.t. 

*karinio tipo uostas 

 

Citadelė 

Gnomų tautos administracinis centras, prekybinis 

centras, sostinė. Gynybinių karinių įtvirtinimų šedevras. 

 

Gnomo Bamba 

Gnomų religinis centras. Svetimoms rasėms beveik 

neprieinamas. Vienintelė Alantos laputos vieta, kur 

gnomai yra persikasę kiauriai, ir matoma dievų Tulgedų 

pasaulio dalis. 

 

Degimvietė 

Sena Lilio salos žaizda, atsiradusi kuomet atplaukę 

žmonės iškirto dalį Atsargiosios girios, ko pasakoje buvo 

kilęs trumpas Pelenų Kraujo karas.  

 

Ežeras 

AkvoLumo, arba kitaip Nakties Veidrodis - irgi sakralinę 

reikšmę turintis didžiausias salos vandens telkinys, 

esantis aukštikalnėse. Maitinamas kalnų ledyninių upių 

vandenimis bei sutekantis į Gnomo Bambą.  

Keliai 

Pagrindinės bendro naudojimo susisiekimo salos 

„arterijos“. Puikios kokybės keliai bet kokiam 

transportui, prižiūrimos Kelio edzų (vyrų), su nakvynės 

namais, mišrių rasių gyvenvietėmis ir pan.
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