Erendira

Apie knygas, skaitytas 2016 metais

Manoji ataskaita: 2016 m. perskaičiau/perklausiau apie 75 knygas (neužsirašinėjau, tad gal
kažko ir nebepamenu, pasitaisysiu). Popierinių vos kelios. Kitos - elektroninės ir garso.
Atitinkamai. lietuvių kalba vos kelios (3 kokios), apie 12 prancūzų kalba, likusios - rusų kalba.

Šie mano skaitymo metai - "serijiniai" (jau kaip užkliūdavau už kokio rašytojo...)

Metų "serija" - M. Frajaus Echo reikalai na ir kitkas, ką pavyko rasti - 28 knygos (bais reikėjo
nuskausminamųjų, bet gavosi greičiau narkozė :D (laimei).

Metų geriausioji - Vodolazkino "Lauras" - nes po jos ilgai nesinorėjo kitos knygos. Nes puiki
kalba. Nes dar prie jos grįšiu.

Metų rašytoja - Donna Tartt su "Mažuoju draugu" ir "Dagiliu" (būtent šia tvarka) - įtaigumo
meistrė, branginu laiką, praleistą su jos knygomis.

Metų optimistiškoji - Яхина Гузель "Зулейха открывает глаза" - nes būtent tai, kad
nepaisant visko, ateitis yra, įsiminė labiausiai.

Metų junk food - Guillaume Musso ir 5 jo knygos, kurių atskirai minėti neverta. Galiu paminėti
gan turtingą kalbą ir pasiguosti, kad dažnam retkarčiais užsinori limonado su čipsais.
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Metų nuograuža - Kadzuo Isighuro An artist of the floating world - matyt kažko nesupratau
- stilius neužkabino, turinys liko paslaptis - gal pernelyg primityvus, o gal atvirkščiai - pernelyg
sofistikuotas...

Metų pažadas sau - R. Gary Aušros pažadas prancūziškai. Įvykdžiau. Daugiau
nebesižadėsiu, nes akivaizdžiai nepataikiau su laiku. Tikiu, kad kada nors perskaitysiu su
didesniu malonumu.

Metų akibrokštas Agota Kristof Storas sąsiuvinis - man labai skaudi knyga.

Kiti paminėtini (ne "metų kas nors") -

Donna Tartt su Paslaptinga istorija - nes svetima "dūšia" - paslaptis. Ir net ne viena.

Tonino Benacquista su Saga ir Malavita - pasirodė smagus provokatorius

Amélie Nothomb - su Priešo kosmetika ir Mėlynbarzdžiu galėjo pretenduoti į "metų
brutaliausią", bet biografinės knygos nukarūnavo (laimei)

Gustav Meyrink "Golemas" - nes tiesiog patiko.

Joanne Rowling kaip Robert Galbraith - ir trys jos detektyvai - bene vieninteliai per šiuos
metus, bet "narsūs", noriu dar
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A. Barrico - Jūra vandenynas (dar viena puiki pasaka)

Apie knygas, skaitytas 2015 metais

2015 perskaičiau / išklausiau 41 knygą. Popierinių buvo tik 2.
Metų atradimas – audio knygos ir rusakalbės damos rašytojos

Metų pačiausia - M.Stepnova "Lazario moterys" - greičiausiai, tiesiog pritiko to momento
nuotaikai, be to, mėgavausi kalba.

Metų švelniausioji – M. Frajaus „Senojo Vilniaus pasakos“ (visos 3 dalys) nes pati panašiai
šitą miestą matau

Metų iššūkis – M. Proust „Prarasto laiko beieškant“ francūziškai – žlugo, „suradau“ tik iki
„Sodomos ir Gomoros“ įskaitytinai, nervai nebelaikė pasikartojančių „įžvalgų“. Visgi gražiausioji
dalis man taip ir liko „Svano pusėje“. Pasitaisysiu.

Metų neraštingumo likvidavimas – Jane Austen „Puikybė ir prietarai“ – man paminėtina tik
tuo, kad užpildžiau spragą.

Metų „naujomis akimis“ – Kurt Vonnegut „Čempionų pusryčiai“ – prieš 20 metų ji man buvo
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gerokai kitokia.

Metų „neužmiršiu“ - Emma Donoghue „Kambarys“ – net niežti, kokia skaudi. Bet taip lengvai
skaitoma - visą darbo dieną erzėjau kuo greičiau grįžti namo ir baigti skaityti.

Metų sutrikimas - L.Ulickaja. Skaičiau / klausiau 4 knygas. Visuomet graži ir skani pradžia, su
išmėtomu siužeto jauku ir išdžiaustytom užuominom, paskui ima rastis neaiškių ir nuobodžių
nuklydimų, net niekur nevedančių siužetinių linijų. Su pabaiga išvis liūdnai, toks jausmas, kad
mintys baigėsi, knyga nuvargino ir viskas paskubomis užraukiama kaip kad vyras „suadytų“
skylę kojinėje...

Metų trilogija - Дина Рубина „Русская канарейка“ – ilgas (mėgstu tokius) ir nė kiek
nenuobodus pasakojimas. Nudžiugino ir patiko, kad profesionalumas aprašomas kaip aistra(ar
tai greičiau aistra veda į gilų profesionalumą) (ne tik šioje trilogijoje) - man tokios aistros trūksta /
reikia, tai, liūdnai įtariu, kad profesionalumui tas ne itin į naudą

Metų nesusipratimas – J. Nesbo „Šikšnosparnis“ – ne, visai ne mano skonio pyragėlis, tiek
siužetas, tiek herojus

Metų praradimas - J.Irving „Viename asmenyje“ – nebaigiau, nors labai mėgstu (mėgau)
Irvingą.

Metų pažadas. Neišpildytas - R.Gary „Aušros pažadas“ francūziškai – paskriaginau 9 eur el.
knygai, atgailauju.
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