Akmenskeltė

Apie knygas, skaitytas 2015 metais

Per 2015 -us perskaičiau 25 knygas ir 10-15 knygų įpusėtų, suskaitytų knygynuose, namuose,
kai kurios beveik užbaigtos.
ATRADIMAS - John Fowles.
Nominacijos:
Metų šmaikščiausia, žvengiausia, pozityviausia Nijolės Narmontaitės sudaryta "Aktoriai, režisieriai ir kasininkės" .
Dabar jau Nr. 1, yra išliesta antra dalis, įdomu, ar prilygs pirmajai.
Metų negrožinė kelionių - "
Iter vitae arba gyvenimo kelionė" Prieš 10 metų su dideliu malonumu būčiau ir aš traukusi tokion kelionėn. Išties neįtikėtina,
stulbinanti dviejų jaunų žmonių patirtis. Kiek drąsos, ištvermės ir nutrūktgalviškumo reikia turėti,
kad taip keliautum. Puiki knyga.
Metų grožinės:
1. Arundhati Roy "Mažmožių Dievas" (pagarba vertėjai) - kaip jautru, tikra, skaudu, subtilu,
kokia kalba, įvaizdžiai.
2. John Fowles "Kolekcionierius" (tiesiog įtraukė ir "nusinešė")
3. Coetzee " Barbarų belaukiant"
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Metų negrožinė Doloresa Kazragytė "Be pabaigos"
Metų negrožinė specializuota Christophe Andre "Netobuli, laisvi ir laimingi" banaliu pavadinimu, bet visiškai nebanaliu turiniu. Išsamiai ir aiškiai su pavyzdžiais apie
žmogaus savivertę, jis tipus, su tuo susijusias psichologines problemas, sutrikimus, laimę ir t.t.
Metų pažadas įvykdytas -perskaičiau pirmuosius gyvenime detektyvus. Abu - Jo Nesbo.
Pirmasis patiko - "Sniego senis", antrasis ("Galvų medžiotojai" - ne itin).

Apie knygas, skaitytas 2014 metais

Paskelbsiu savo metų jaukiausią, adventiškiausią knygą:
Rimvydo Stankevičiaus "Betliejaus avytė".

Spėju, kad perskaičiau apie 20-30 knygų.

Metų nuograuža dar "Ir aidėjo kalnai",

O, dar atsiminiau, labai patiko Coetze "Nešlovė" ir žymiai mažiau jo "Lėtas žmogus".

Metų atradimas - Kobo Abė ir jo "Moteris smėlynuose", "Svetimas veidas" - mažiau patiko nei
moteris...
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Apie knygas, skaitytas 2013 metais

2013 perskaičiau 33 knygas, taip pat po pusę apie 7 knygas.
Labiausiai patikusios:
1. Haruki Murakami “1Q84"
2. Aleksandras Alekseičikas “Gydyti gyvenimu”
3. Viktoras Franklis "Žmogus ieško prasmės"
4. Onė Baliukonė "Ant sapnų tilto“
5. Nerijus Laurinavičius „Apvalyk mane isopu“
6. Kobo Abė „Moteris smėlynuose“
7. Kobo Abė „Svetimas veidas"
Įsiminė:
1. Sandra Bernotaitė "Katė, kurios reikėjo"
2. Aidas Marčėnas „Sakiniai"
3. Haruki Murakami |“Avies medžioklė“
4. Milorad Pavič „Antrasis kūnas“
Metų poezijos
Julius Keleras "vėliau, gerokai vėliau"
Metų religijos:
1. Šventasis Siluanas Atonietis. Užrašai
2. Šventasis Serafimas Sarovietis „Dvasiniai pamokymai
3. Jean Lafrance "Širdies malda“
4. Aleksandras Menis „Dvasinės saviauklos patarimai“
Metų nevykėlė
El James ”Penkiasdešimt pilkų atspalvių“
Metų atradimas: Julius Keleras, Sandra Bernotaitė, Milorad Pavič
Metų graužtukai
F. Sagan "Audra tvenkiasi“
Šv. Kryžiaus Jonas „Tamsioji naktis“
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