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Grāmatu lasīšanai ir daudz priekšrocību. Grāmatas atpūšas, paplašina

zināšanas, veido raksturu, attīsta empātiju, bagātina vārdu krājumu un

uzlabo komunikācijas prasmes.

Un, pats galvenais, tās rada labi un patīkami pavadīta laika sajūtu.

Kāpēc ir vērts lasīt grāmatas?



Ir grāmatas, kuras vienkārši jāizlasa.

Lai gan lasīšanas vērto romānu saraksts ir daudz garāks, es piedāvāju

10 interesantākos nosaukumus.

Šeit ir grāmatas, kuras nedrīkst palaist garām!



"Simts vientulības gadu" ir maģiska grāmata,

kurā neparastajam ir pelēkās ikdienas dimensija, 

bet parastajam tiek piešķirta pārdabiska 

parādība.

Tas ir romāns gan par konkrētiem sociāliem un 

vēsturiskiem apstākļiem, gan par mīlestību.

un skumjas, atsvešinātību un vientulību.

Simts vientulības

gadu

Gabriels Garsija Markess

Foto avots Wikipedia/ WikimediaCommons  
Autors Austin A. Breed



Noziegums un sods
Fiodors Dostojevskis

"Noziegums un sods" neapšaubāmi ir izcilākais 

literārais pētījums par noziedznieka psihi. 

Dostojevskis izcili ataino izdarītā nozieguma motīvus, 

kā arī noziedznieka iekšējo cīņu ar viņu 

nomācošajām sirdsapziņas pārmetumiem.

Foto avots : Wikipedia/ WikimediaCommons  
Autors: P.M. Boklevski

https://go.buybox.click/linkclick_3310_78?&url=https://www.empik.com/maly-ksiaze-de-saint-exupery-antoine,prod6880051,ksiazka-p


Kam skanēs zvans
Ernests Hemingvejs

Tajā autors ir radījis brīnišķīgus psiholoģiskos 

portretus. Viņš attēloja notiekošās cīņas cilvēcisko 

dimensiju, cilvēciskās vājības un sabrukumus. Šī 

romāna māksliniecisko vērtību galvenokārt 

nosaka kauju aprakstu spēks un, pats galvenais, 

ar emocionālu smalkumu un cēlumu piesātinātais 

stāsts par traģiski beigušos mīlestību.

Foto avots : Pixabay



Viens no nozīmīgākajiem 20. gadsimta 

romāniem.  "Process" ir sirreāls stāsts par 

Džozefu K., kuru kādu dienu arestē un 

ievelk birokrātiskā un bezdvēseliskā 

mašinērijā. Galvenais varonis nezina, ne to, 

ko viņš ir izdarījis, ne to, kas viņu patiešām 

ir arestējis. - neviens nevēlas atbildēt uz 

viņa jautājumiem.

Process
Francs Kafka

Foto avots : Wikipedia/ WikimediaCommons  
Autors: Sigismund Jacobi



Meistars un

Margarita
Mihails Bulgakovs

Krievu un pasaules literatūras klasika, 

kas nemainīgi iedvesmo un aizrauj.

"Meistars un Margarita" ir meistardarbs, 

kas nebūt nav garlaicīgs. Tas ir romāns, 

kas tevi ievelk, izklaidē, māca un priecē.

Foto avots :
Pixabay



Vējainās virsaunes
Emīlija Brontē

"Vējainās virsaunes" ir romāns par dēmonisku, 

destruktīvu un toksisku mīlestību. Stāsts par 

neprātīgo mīlestību, kas saved kopā Ketiju un

Hītklifu. Tas ir lielisks romāns, kas vienlaikus

aizrauj, ievelk un iedveš šausmas ar savu

intensitāti.

Foto avots :
Pixabay



1984
DŽORDŽS ORVELS

Orvela piedāvātais pasaules 

redzējums ir daudz dziļāks par 

vienkāršu iedzīvotāju vuārismu, kas 

vērojams ar līdera acs gādību.

"1984. gadā" indivīds nepastāv, un 

privātums ir tikai sapņu valstība. Foto avots : Pixabay



Kas nogalina

lakstīgalu…
Hārpera Lī

" Kas nogalina lakstīgalu… " ir romāns par rasismu

20. gadsimta 30. gados Amerikas Savienotajās

Valstīs, taču tas ir lasāms un aktuāls jebkurā citā

laikmetā un jebkurā pasaules vietā.

Tā ir skaista grāmata par citādību, iecietību un

sapratni, kā arī gudrs stāsts par pieaugšanas gaitu.

Foto avots : Pixabay



No Oskara Vailda romāna nav iespējams atrauties.

Tas ir stāsts par morāli, jaunības un nevainības 

meklējumiem, kā arī par to, kā būt pašam par sevi 

pasaulē, kas to nepieļauj.  "Doriana Greja portrets" ir 

grāmata, kas jau gadiem ilgi brīdina lasītājus no 

bezgalīgas bēgšanas ļaunumā un melos.

Doriana Greja

portrets
Oskars Vailds

Foto avots : Wikipedia/ WikimediaCommons  
Autors: N.Sarony



Franču rakstnieka spožais darbs 

joprojām ir nepārspēts prototips 

stāstam par lielu intrigu, atriebības 

spēku, draudzības spēku un cilvēka 

triumfu cīņā par godu.

Grāfs Monte-
Kristo

Aleksandrs Dimā

Foto avots : Pixabay



Izbaudiet lasīšanu.


