Alchemie

Apie knygas, skaitytas 2016 metais

Na 2016 perskaičiau nedaug, tik 41 knygą. Šiemet buvo visai ne klausymo metai, tai
nesugebėjau išklausyti nei vienos.
Išpildžiau pažadą ir perskaičiau lietuvių autorių arba bent jau lietuvių kilmės rašytojų 14 knygų.
Dalis jų dokumentinės.
Iš viso dokumentinių perskaičiau tik 4.
12 knygų perskaičiau angliškai, nes pas mus niekšiškai trilogijos ir visokios logijos išleistos tik
pirmos knygos, kitas teko pribaiginėt angliškai.

Metų kalbos grožio suaugusių knygos atradimas "Vilku marti"
Metų trilogija paaugliška ir metų autorės atradimas N. Vaitkutė" Pabudusi tamsa" trilogija
Metų istorinė trilogija (dabar jau nebe trilogija ) Sabaliauskaitės "Silva rerum"
Metų išeivijos knyga Šileikos"Pirkiniai išsimokėtinai"
Metų užsienio rašytojos paaugliams atradimas A. Dale "Raganų knygos paslaptis"
Metų nesąmonė "Anapus sienos"
Metų nusivylimas vaikų literatūra "Močiutė plėšikė"
Metų įdomumo atradimas Trudi Canavan knygos, kadangi skaičiau dvi jos trilogijas ir dar
laukia keletas jos knygų.
Metų detektyvas - smuikų meistrų ir smuikų tvėrimo istorijos, kas gal pridėtų dar kokias 5
knygas prie sąrašo, kiek išnaršyta internete
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Apie knygas, skaitytas 2015 metais

Perskaičiau 30 knygų, išklausiau rusiškai dar 12.

Metų trilogija "Rusiška kanarėlė" Dina Rubina
Metų sunkumas - reikėjo pabaigti, nes skolinta "Žemė ir kirvis"
Metų šlykštumas (galėjau ir neskaityti) - "Bibliotekininkė"
Metų atradimas (man) "Mirtini ginklai" (knygų su vampyrais nemėgstu, bet šitos visai gerai
susivalgė ir tebevalgau likučius neverstus lietuviškai)
Metų siaubas (knygoje atrastų faktų) Suvorovo "Pergalės šešėlis"

Apie knygas, skaitytas 2014 metais

Perskaičiau 11 tomų John Flanagan "Žvalgo mokinys" angliškai - patraukianti ir lengva,
sakyčiau, kad galėtų būti metų edukacinė fantacija.

Na iš rimtesnių knygų iš naujo perskaityta J. Basanavičiaus "Iš velnių ir vėlių gyvenimo" nu
baisumas ten man..paskui nemiegu.

Ingės Lukšaitės sudarytas ir parengtas "Matas Pretorijus Prūsijos regykla" I tomas - metų
netikėtumas..nesitiki, kad žmogus XVII a. gebėjo tokį veikalą parašyti, surinkti ir dar teigti savo
religinius įsitikinimus, kurie buvo nepalankūs daugeliui konfesijų.

Don Campbel "Mozarto muzikos poveikis" tiesa ją skaičiau tokiom dalim, kad visko iš eilės ir
nepamenu, nes ten ne grožinis kūrinys, bet pavadinčiau - metų darbo atrama.
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O toliau eina pasakos visokios... Terry Pratchet - metų širdies lengvumas "Skrybėlė pilna
dangaus".
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