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Svaža, Ruta “Sajauktās pasakas” 

Ko darīt lietainā, garlaicīgā dienā? Daudzi zinās sacīt, ka lasīšana šādā 
laikā ir vispiemērotākā nodarbe. Arī mazai Baibai tā šķiet, taču reiz gadījās pavisam citādi: 
viņas iemīļotajās pasakās, tāpat kā grāmatplauktā, bija notikušas lielas savādības. Bailīgais 
zaķis, kurš šī jucekļa dēļ bija kļuvis par meža valdnieku, lūdza Baibai padomu, kā pasaku 
pasaulē atjaunot kārtību. 
Mākslinieks Gusts Linkevičs.  
 

“Uz priekšu. Kinostāsts “ 

Pievienojies pusaugu elfu brāļiem Īanam un Bārlijam neparastā ceļojumā, 
kurā tie mēģinās izdibināt, vai mūsdienu tehnoloģiju pārņemtajā pasaulē vēl ir saglabājusies 
maģija. Alkdami atkal satikt savu tēvu, viņi iepazīs mītiskus draugus un ienaidniekus. 

 
Žuravska, Dzintra "Vieta, kur sirds silst" 

 
 



Romāna pamatā - stipras latviešu sievietes Ārijas dzīves stāsts, ko autore aizsāk jau padomju laikā, kad Ārija 
apprecas un sāk veidot ģimeni un turpina stāstu par Ārijas dzīvi neatkarīgajā Latvijā - audzinot bērnus un 
piedzīvojot gan prieku, gan skumjas, gan vilšanos tuvo cilvēku attiecībās - skaudību, nenovīdību. Pēkšņi 
vienā naktī sadeg visa gadiem ilgi krātā sadzīve un mantība... 
 

Bērziņš, Māris "Aizliegtais pianīns" 

Galvenā darbības vide ir bērnudārzs, taču rakstnieka vēlīgi dzēlīgais skats tver arī 
Cibānu ģimenes — deputātes Lindas un mākslinieka Induļa — ikdienu, Saeimas aizkulišu spēles, ielūkojas 
departamentu, policijas un citu iestāžu birokrātijas gaiteņos.  
 

Devero, Džūda "Attaisnotā slepkavība" 

Kad Floridas pilsētiņā Laklenā tiek atrasts kādas seniores līķis, visi ir šokēti par 
slepkavības nežēlīgumu. Sieviete ir sašauta, sadurta un noindēta, un neviens pat nespēj iedomāties, kurš būtu 
bijis spējīgs uz tik šaušalīgu noziegumu. Keita, viņas tante Sāra un draugs Džeksons sākumā nolemj lietā 
neiesaistīties un atstāt to policijas ziņā. Taču viss mainās, kad pie viņiem vēršas pilsētiņas iedzīvotāji, lūdzot 
palīdzēt atrast vainīgo. Brīdī, kad pilsētnieki sāk runāt, trijotne saprot, ka klusā Laklena slēpj daudz vairāk 
noslēpumu, nekā jebkurš cits būtu spējis iedomāties. Un dēmoni mīt arī tajos, kas ārēji izskatās pēc 
eņģeļiem...  

Rukšāne, "Dace Krieva āda" 

Romāns “Krieva āda” ir par lielajiem jautājumiem, kas paslēpušies mazajos. Tā jau 
tā dzīve (vai vēsture, ja domājam par tautu) dara – izaicina ar konfektēm, kas smaržo pēc petrolejas, naudu 
cepumu kārbās, dustu uz kāpostu laukiem, baltu podu jaunā dzīvoklī un pildītu līdaku uz galda. Par laimi, 



tiešām — par laimi — man nav nācies dzīvot 20. gs. 50.—60. gadu Padomju Latvijā. Jo nezinu, kādas 
izvēles būtu izdarījusi es. Gan jau ka arī baidītos un klusētu, spētu un nespētu, meklētu sakarus un graķīti, 
nīstu un mīlētu, putotu, mīcītu, kultu un klapētu... Jā, un, iespējams, arī mīlētu to, kuru mīlēt nepiedien. “Kā 
ir, tā jādzīvo. Kas būs — to redzēs.” Šķiet, visu mūsu mammas, vecmammas un vecvecmammas ir šajā 
stāstā. Mēs taču nezinām, kā viņām tolaik bija dzīvot un izdzīvot. Lūk, iespēja pietuvoties.”  
 

Kelly, Cathy "Laimīgas laulības noslēpumi" 

Besa cītīgi organizē gadsimta lielākās viesības, cerot saņemt jaunā vīra ģimenes 
atzinību… par spīti tam, ka viņa pirmo sievu visi dievināja un viņa meita no visas sirds ienīst Besu. Kādēļ ir 
tik grūti kļūt par savējo?  

Džodžo kaitina itin viss – sevišķi pamāte Besa, kas grasās kļūt par aizstājēju viņas nelaiķa mātei, pēc kuras 
Džodžo joprojām ilgojas. Turklāt šķiet, ka Džodžo tā arī neizdosies pašai kļūt par māti… Vai viņas laulība 
izturēs šo pārbaudījumu? 

Kari pavisam noteikti zina vienu – viņas dzīvē vīriešiem vairs nav vietas. Pēc tam, kad tika nežēlīgi pamesta 
altāra priekšā, Kari apņēmusies pilnībā ziedoties karjerai. Bet vai sirdij var pavēlēt? 

Vaita, Kārena "Laika upes krastos" 

Māsu Eleanoras un Īvas dzīvi izmainīja nelaimes gadījums, kas ilga tikai dažas 
sekundes, bet pārvilka svītru pāri abu sapņiem un savstarpējai uzticībai. Elanora prieku spēj rast vienīgi 
mūzikā, kuras brīnišķīgo pasauli viņai atklāja mīļotais tēvs. Sieviete klusībā sapņo kļūt par profesionālu 
pianisti.  

Reiz Eleanoras klavierspēli dzird viņas priekšnieks Fins Bofeins un piedāvā sievietei neparastu darījumu. 
Eleanora varētu tam arī piekrist, bet miera nedod doma par to, kādēļ Fins tik aizdomīgi daudz zina par viņas 
dzīvi. Vai tas kaut kā ir saistīts ar viņas noslēpumaino pagātni? 

 

 



 
 


