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“Daces Rukšānes 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.” (Inita Saulīte-

Zandere, vēsturniece, žurnāliste) 

 

 

 

 

 

Ivande Kaija (1876–1942) ir vairāku romānu, 
lugu, noveļu, stāstu un publicistisku rakstu 
autore, aktīva sieviešu tiesību kustības 
dalībniece. Viņas romāns “Iedzimtais grēks” 
(1913) sacēla ilgi nerimstošu satraukumu par 
tajā pausto toreizējās laulības iekārtas kritiku un 
jaunu ceļu meklējumiem dzimumdzīves ētikā. 
Rakstniece kaismīgi vērsās pret sabiedrības 
dubultmorāli, aizstāvēja sievietes izvēles 
iespējas, pauda pārliecību, ka īstais grēks ir 
laulība bez mīlestības, kā arī uzsvēra, ka 
sievietei jau no jaunības vajaga “par visām 

lietām iegūt dzīves neatkarību un patstāvību, ka 

vēlākā dzīvē viņa katrā laikā var brīvi noteikt 

savu likteni”. 



 

 

 

 

Stāstu krājuma “Aukstākā ziema simt piecdesmit 
gados” tēmas ir identitātes un dzīves jēgas 
meklējumi, atsvešināšanās mūsdienu sabiedrībā, kā 
arī ikdienas maģiskais reālisms. Trīspadsmit stāstu 
varoņi ir neparasti – studente, kura nozog un iznīcina 
ģeniālu mākslas darbu, atraitne, kura aizbēg no pašas 
vīra bērēm, vīrietis, kurš staigā noslēpumainus apļus 
pa pilsētu, un citi. 
Mīlestība, nāve, šķiršanās, piedošana un attiecību 
daudzstūri… 
 
"Tici man, tiklīdz tu pagaršosi pasauli, alkas tevi 
apēdīs kā vilki. Tām pretoties nav iespējams, un tās 
saraus tevi gabalos, tiklīdz tu sajutīsi okeāna viļņu 
spēku vai mīlestības bezgalīgo maigumu. Agri vai 
vēlu tas notiks. Taču vienmēr ir alternatīva – palikt 
šeit un dzīvot kā cietumniecei visu mūžu." 

 

 

 

 

 

Jaunajā Māra Bērziņa romānā 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kādi ir jaunie Vlada Spāres stāsti? Tīrs blūzs. 
Smeldze. Kā uguns svešā logā tur, tumša lauka 
otrā pusē. Kā viegla ugunskura dūmu smarža no 
tālas tālienes, tikko jaušama, saldi rūgta. Lāsteka, 
kura viegli nočīkst starp zobiem un izkūst. Sen 
pazaudēta fotogrāfija, atmiņas par kuru kavējas 
prāta stūrītī – bet vairs īsti nav skaidrs, vai tāda 
vispār ir bijusi. Kā ienākt bērnības mīļā parka 
bīstamajā stūrī un atklāt, ka bubuļu tur nav un 
varbūt nekad nav bijis. Atklāsme, kas iepriecina un 
nedaudz skumdina vienlaikus. Pēc izlasīšanas 
prātā paliek tieši šī sajūta: vieglums un mazlietiņ 
skumjas. Smalkas un tīrtīras. 

 

 

 

Romāna galvenā varone Gundega ir izskatīga, 
neatkarīga, uzņēmīga sieviete, kura nebaidās piecdesmit 
piecu gadu vecumā krasi mainīt savu dzīvi. Viņa atsakās 
no stabila, bet nemīlama darba birojā un ierastā 
labiekārtotā dzīvokļa un atver savu rokdarbu piederumu 
veikaliņu. 
Nu Gundegai šķietami ir tāda dzīve, par kādu viņa jau 
sen ir sapņojusi. Trūkst tikai viena – savas ģimenes, 
uzticama, līdzvērtīga vīrieša blakus... 
“Gundega skatās uz māsu un domā, kura no abām ir 
laimīgāka vai nelaimīgāka. Helgai ir ģimene – vīrs, bērni, 
nu gaidāms mazbērns –, bet viņa jūtas izmantota un 
iztukšota, nenovērtēta. Gundega ir viena, bet var 
rīkoties, kā vēlas. Nav tā, ka viņa nekad nebūtu 
ilgojusies pēc ģimenes, pēc lielākas saimes. Ko tur 
noliegt, pat mazliet apskaudusi māsu. Ja to varētu 
apvienot, nepazaudējot sevi! Vai tas ir iespējams? Viņa 
laikam tomēr negribētu mainīties ar māsu vietām, 
uzņemties visas Helgas rūpes....” 



“Jūra aiz ne visai augstās un platās kāpas daždien 
rāmi šalca, kādu teiku stāstīdama, bet citudien, 
nikni draudot, auroja, krastā sasēdušajiem akmens 
večiem ar bangu dūri pa pieri zveldama, ķeburaino 
kāpu priežu un spuraino kadiķēnu zaļos, pinkainos 
matus bez žēlas pluinīdama, dzelmē ieliktos zvejas 
tīklus kā tīmekļus drisku driskās saplosīdama. Arī to 
cilvēks pieņēma ar klusu, godbijīgu čukstu: 
– Tā jau tam jābūt! Dievs, esi mums žēlīgs! 
Ļaudis darīja katrs savu darāmo, kā mūždien 
darījuši. Zalkšuciems sprieda: ja vien darbs 
nebaida, saprāts nenojūk un pats neiekāro vieglu 
kunga godu, tad ar dzīvi viss ir un būs pilnā kārtībā. 
Kā tam arī jābūt.” Tomēr mierīgā piejūras ciema 
dzīvē pienāk dienas, kad neviens vairs nevar teikt: 
tā tam jābūt. Ierauti kara un varas maiņu virpulī, 
pārvarēdami personiskas likstas, ļaudis cīnās par 
ciema un savu ģimeņu izdzīvošanu, kā nu kurš 
spēdams. 
Arī romāna galvenā varoņa Jāņa Silajoda dzīves 
ceļš nebūt neizvēršas gluds. Viņš agri iepazīst 
zaudējuma sāpes, un, ne savas gribas vadīts, daļu 
dzīves spiests pavadīt tālu no dzimtā ciema, tomēr 
nekad nezaudē saikni ar mājām un sapni reiz tur 
atgriezties. 

 

Devītā maija svinību laikā Rīgā notiek slepkavība — 
acīmredzami izaicinoša politiska provokācija. 
Noziegums uzšķērž divās dažādās valodās 
runājošo Latvijas iedzīvotāju pussadzijušās rētas. 
Iesākumā šķietami vienkāršā izmeklēšanā tiek 
ierauti aizvien jauni cilvēki — veci un jauni, latvieši 
un krievi, no lauku pensionāra līdz pat Saeimas 
deputātam: neizrunātā vēsture atspēlējas šodienai. 

Ar šo kriminālromānu Lauris Gundars ir devies 
teritorijā, ko var dēvēt gan par riskantu, gan 
spārdzienbīstamu, teritorijā, ko ikdienā labprāt 
ignorējam — mīļā, personīgā miera vārdā. Tās ir 
attiecības starp šajā valstī dzīvojošajiem latviešiem 
un krieviem. Šo attiecību zemdegās ir daudz 
nepiedota, nesaprasta, daudz sūrstoša 
aizvainojuma par vēstures gaitu. Šķietami mierīgo 
līdzāspastāvēšanu Latvijā laiku pa laikam mēdz 
uzkurināt provokācijas, kas ir izdevīgas radikāliem 
politiskiem spēkiem. Gan vieni, gan otri — gan 
latvieši, gan krievi — ir tikai materiāls veiklu 
manipulatoru rokās. 
                                Dr. art. Dita Rietuma 



 

 

“Bezvēsts pazudušās” ir stāsts par talantīgo 
Sanktpēterburgas kriminālpolicijas izmeklētāju 
Konstantīnu Aņisimovu, kas savas prakses laikā 
nav spējis atrisināt tikai vienu lietu – savas 
sievas Annas Aņisimovas mistisko pazušanu 
pirms diviem gadiem. Konstantīna sieva kādā 
ikdienišķā rītā iziet no mājas un vairs nekad 
neatgriežas. Nav ne liecību, ne pavedienu vai 
atrasto mantu. Izmeklētājs negaidīti saņem 
informāciju par kādu krimināllietu Latvijā, kad 
ļoti līdzīgos apstākļos pazudusi vietējā miljonāra 
sieva. Turklāt atklājas, ka nepazīstamā sieviete 
no citas valsts bijusi Annas vizuāla kopija. 
Meklējumi Aņisimovu aizved uz nomaļu Latvijas 
mazpilsētu, kuras iedzīvotāji glabā šaušalīgu 
pagātnes noslēpumu. Tā atrisināšana sniegtu 
atbildes uz daudziem jautājumiem. 

 

 

 

Pasaulē notiek visneticamākās lietas. 
Lēmums aizbraukt līdzi svešiniekam iedzert 
apelsīnu sulu var izmainīt visu dzīvi, bet “sapņu 
darbs” lielā, prestižā uzņēmumā var izrādīties 
nepavisam ne tāds, kā iedomājies… Kad 
rakstniece Elza ievācas no tantes mantotajā 
mājā pie jūras, pirmais, ko viņa ievēro, ir viņas 
kaimiņiene. Gaidot, kad atnāks iedvesma 
uzrakstīt jaunu romānu, Elza vada savas dienas 
sapņojot un paslepus novērojot sievieti no 
blakus mājas. Tad pienāk diena, kad viņas 
iepazīstas, un kaimiņiene Olīvija uztic Elzai 
savu stāstu - tik patiesu un vienlaikus neticamu 
kā pati dzīve. Vai kā sapnis. 
Sirsnība, humors un dzirkstoša ironija, kolorīti 
tēli, nesaudzīgs korporatīvās vides attēlojums, 
negaidīti sižeta pavērsieni, astoņas kārdinošas 
receptes un pāri visam - patiesa mīlestība.  



“Driftā tikai lēdijas” ir Gunitas Krilovas (1982) 
pirmā grāmata, tomēr tā ir izraisījusi potenciālo 
lasītāju interesi jau pirms parādīšanās grāmatnīcu 
plauktos, jo autore ir pazīstama TVNET blogere, 
kas savā blogā “Galopā uz augstpapēžiem” 
apraksta katrai trīsdesmitgadniecei (un ne tikai) 
labi saprotamas situācijas un problēmas. Tās arī 
kļuvušas par pamatu jaunajam romānam, kas 
piesaista ne tikai ar spraigo, intriģējošo sižetu, bet 
arī ar dzīvo, mūsdienīgo valodu. Ideāli dzīvo mūsu 
iztēlē. Un instagrama bildēs. Ideālais dzīvoklis, 
darbs, svars, lūpu krāsas tonis un kleitas modelis. 
Ideālais partneris un bērns, ģimene. Mūsu domas 
par sevi. Kur meklēt šos ideālus, un ko darīt, ja 
liekas, ka tev nav iedalīti īstie dzīves komponenti, 
ka citur ir labāk? Kā pieņemt to, kas tev jau ir, un 
saprast, vai kaut kas nav jāmaina? Kāpēc drifts? 
Mēs paši sevi ieliekam šajā drifteru lomā. Šodiena 
to prasa – mums ir jāspēj izbraukt slaidā sānslīdē 
caur dažādiem ikdienišķiem dzīves šķēršļiem. Vai 
romāna varones – trīs uzticamas draudzenes, 
kam pāri trīsdesmit, – to spēs? 

  

 

Grāmatā apkopoti astoņi stāsti par sievietes dzīvi 
ikdienas ritumā atšķirīgos dzīves posmos un 
dažādu apstākļu ietekmē. Stāsti par ilgām un 
zaudējumiem, par vērtībām, alkām, vientulību, 
bailēm no nāves, pieķeršanos, mīlestību – kā tās 
transformējas mūža gaitā, kā ietekmē sievietes 
dzīves ceļu, liekot izcīnīt dažādas ārējas un 
iekšējas cīņas. Pirmā plāna tēli grāmatā ir sievietes 
plašā vecuma amplitūdā (no sešiem līdz 
septiņdesmit gadiem), viņu iekšējā pasaule kā ārējo 
notikumu atspulgs. Te ir gan maza meitene ar 
saviem pirmajiem novērojumiem par sievišķību un 
skaistumu, gan sieviete, kuras dzīve rit ratiņkrēslā, 
gan ikdienas nogurdināta piecu bērnu māte, kas 
gaida sesto, un daudz citu sieviešu ar savām 
problēmām, kuras lielākoties būs zināmas ikvienam 
lasītajam, taču stāsti, iespējams, ļaus uz tām 
palūkoties no cita rakursa. 

 

 



 

Viņas ir trīs. Bella, Stella un Karlīna – jaunas, 
mūsdienīgas rīdzinieces. Katra ar savu rūpīgi 
kopto tēlu, ko redz kolēģi un apkārtējie, katra ar 
savu sāpi, par kuru zina tikai viņa viena un vēl 
abas tuvākās draudzenes. Protams – vīrieši, 
protams – bērni, protams – likstas darbā, protams 
– nav ko vilkt mugurā. Taču zem un aiz tā visa 
katra meklē savu, tikai savu ceļu dzīvē, savu veidu, 
kā justies laimīga – par spīti tam, ko domā citi. Un 
nav svarīgi, vai tev ir divdesmit astoņi gadi un šiks 
dzīvoklis jaunajā projektā, vai teju četrdesmit un 
plastikas ķirurga vizītkarte makā – viņas visas 
vēlas būt laimīgas. Un kāpēc gan lai tā nebūtu? 
Viņas taču zina, ka dzīve ir aizraujoša un prot uz to 
paraudzīties ar humoru. 
  
Vienas laimes receptes nav. Bet varbūt tomēr ir? 
Krītot komētai, viņas izsaka katra savu vēlēšanos. 
Taču sava laime mēdz pielavīties nemanot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmais Ingas Gailes romāns “Stikli” (2016) iznāca 
apgāda “Dienas Grāmata” vēsturisko romānu sērijā 
“Mēs. Latvija. XX gadsimts”. Jaunāko darbu 
“Skaistās” var uztvert arī kā savdabīgu “Stiklu” 
turpinājumu, jo tajā darbojas visas pirmā romāna 
galvenās personas.  

 

 

 



Kādas pavisam parastas Latvijas pilsētas netradicionālās 
reliģiskās kopienas dzīvi īsā laika sprīdī satricina mīklaini 
notikumi: draudzes vadītāju Biku mājas pagalmā noindēti 
sargsuņi un draudzes namā izlīmētas draudu skrejlapiņas. 
Šiem notikumiem seko kas briesmīgs – pirtī atrod noslīkušo 
Pēteri Biku, taču nelaimes gadījuma versija neapstiprinās. 
Tīšo slepkavību izmeklē kriminālpolicijas inspektors Juris 
Zvirbulis, kuram palīdz izmeklētāja Asnāte Grieze. Izrādās, 
ka apdraudēta ir arī mācītāja atraitne Olga, kuru nolaupa un 
aizved uz purvu, kur sieviete ir spiesta pārlaist baiļu nakti. 
Inspektors Zvirbulis noskaidro, ka pilsētā no Londonas ir 
ieradies Aldis Braucējs, kura sieva bijusi draudzes upuris. 
Atklājas, ka Aldis biedējot Bikus noindējis suņus un 
nolaupījis Olgu. Pēc tam aizdomas krīt arī uz Esēniju 
Vidvudu, kura arī ieradusies pilsētā. Esēnija atzīstas 
līmlapiņu izlīmēšanā. Tikai pēc tam Zvirbuļa aizdomas krīt 
uz Biku dēlu Aleksandru, kurš slepus ieradies no Spānijas 
nolūkā nogalināt tēvu, lai ieņemtu viņa – draudzes vadoņa 
vietu. Braucēja nodoms patiesībā arī ir bijusi Biku pāra 
slepkavība, bet viņš to nav realizējis, jo nespēj nogalināt. Arī 
Esēnija ir gribējusi vairāk – pasūtīt draudzes nama 
nodedzināšanu, bet arī viņa nespēj veikt iecerēto. Slepkavību 
spēja veikt tikai draudzes lolojums Aleksandrs. Romāna fonā 
- sektas dzīve, bet romantismam mazliet nepiepildāmās 
mīlas ilgas – Zvirbulim ir jau 40, bet Ditai Vidvudai 20, taču 
pasapņot Juris uzdrīkstas.  

 

Kas ir šī, savā īstajā vārdā nenosauktā, mazpilsēta 
Austrumeiropā jeb Asinszemē*?  
Kas ir šo multikulturālo, vieglprātīgo un reizē 
traģisko laiku sevī nesošā upe?  
Kas ir šis jaunais cilvēks, kas atrodas romāna 
centrā?  
Pēc profesijas Ansis ir daiļkrāsotājs, kurš 
demokrātiju pārkrāso Vadoņa autoritārisma krāsā, 
lai drīz meklētu sarkano padomju okupācijai, kas 
pārplūst nacisma izraisītajā holokausta krāsā. 
Ansis pārkrāso laiku, sevī uzsūkdams 
tā nepielūdzamo pigmentu. Lēnām pats 
pārmiesodamies upē, kas, nemitīgi sevī atpakaļ 
plūsdama, līdz mūsdienām atnesusi šo Latvijas 
vistraģiskākā laika atspīdumu. Gluži vai maģiskā 
veidā pārvērsdamies filmā, ko mēs šobrīd 
veidojam kopā ar Gunaru Janovski.  



Andras Manfeldes jaunākais romāns "Vilcēni" 
noteikti ir tāds īsteni "Manfeldisks". It kā no 
anotācijas uz grāmatas pēdējā vāka viss tik 
skaidri un labi saprotams, taču izpildījums veikts 
tik ļoti poētiski un savīti, ka liek man kārtējo reizi 
izvērtēt - vai man patīk Andras Manfeldes stils? Ir 
skaidrs, ka autorei ir savs noteikts rokraksts, kas 
izpaužas gan bērniem paredzētajās grāmatās, 
gan pieaugušajiem. 
 
Jūrmalā starp jūru un upi dzīvo dažādi cilvēki. 
Daļa no mainīgo deviņdesmito sabiedrības ir 
cilvēkveidīgi vilcēni jeb bērni, kuri veido paši 
savus likumus un izpratnes par dzīvi. Caur viena 
pusaudža Andžeja acīm un muti lasītājs uzzina 
par neizdibināmo un noslēpumaino Vilcēnu, un 
par pārējiem bara locekļiem. Barā bez Vilcēna un 
Andžeja ir arī Zīmulis, Saņka Pristaņ, Būda Vilks, 
Brunčiks, Skeltons, Tauķis un Ričards Sarkans. 
 
 
 

  
 Šīs grāmatas nepieciešamību noteica neizbēgamā 
kalnākāpēja vientulība, dievišķi pārdzīvojumi un 
traģiski zaudējumi. Eksistenciālie drebuļi neļauj 
uztvert literatūru kā māņu paslēptuvi, profesionāli 
vērptu pasaciņu krātuvi, — tai jātop par 
izglābšanās veidu un visskaudrāko esamību 
iepretim dienišķības fikcijai. Retināts gaiss 
vienlaikus apdraud dzīvību un norūda sirdi. Laika 
varmācība spēj sevi īstenot vienīgi caur uztveres 
linearitāti. Es centos šo linearitāti ignorēt. 
Retinātajā gaisā, kurā uzturējos šī cikla tapšanas 
procesā, nepieciešams tikai pats būtiskākais. Tas 
arī ir vissarežģītākais — izsijāt zeltu no ikviena 
cilvēka, neņemt līdzi lieko. No kāda uz mūžu ir 
palicis viens vienīgs smaids, no cita — vēstures 
smagais, cakainais rāmis, kad pati bilde jau izzagta 
un sakropļota, vēl no cita — draņķība, kas tevi 
pašu ir izdresējusi par krietnāku cilvēku. 
Antikvariāts? Nekā nebija! Vēl viena pasaule, 
uzslieta no tikai man pieejamajiem materiāliem. 
Cerībā, ka paklīdušajai cilvēcībai tajā izdosies 
atrast savas mājas. 

                                                             Gundega Repše 

 

 

 

 



 

 

Dz.Žuravska grib apgalvot, ka proza ir 
viņas prāts un viņas sirdsapziņa, bet dzeja 
viņas dvēseles valoda.\" Kad nogurts no 
prozas smaguma un nopietnības, gribas 
veldzēties dzejas daudzkrāsainajā 
pasaulē.\" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romāns ar fantastikas elementiem 
intriģējoši stāsta par izveicīgā detektīva 
Edvīna Granta un viņa mīļās citplanētas 
sievietes Kleopatras veiksmīgo un bīstamo 
cīņu pret bandītiem un neģēlīgiem 
pelēkzaļiem punduriem, kuri lolo mūsu 
civilizāciju iznīcināt... 

 

 

 

 

 



 

Lielajos kapos pie aprūsējuša dzelzs krusta atrod 
vīrieša līķi. Nogalinātais ir Miervaldis Ruks, 
plaukstošas kosmētikas firmas ražošanas 
direktors.Uzsākot slepkavības apstākļu 
noskaidrošanu, jaunā izmeklētāja Megija Hāne ar 
kolēģiem uzzina, ka Miervaldis Ruks ir bijusi ne 
tikai ievērojama figūra kosmētikas ražošanas 
nozarē, bet privāts pagātnes noslēpums saista 
viņa sievu un kompānijas īpašnieku. 
Tikmēr no tikšanās ar izmeklētājiem izvairās 
uzņēmuma biroja asistente, bet nolīgtā 
fotomodele iesaistās tumšās attiecībās ar 
īpašnieka dēlu.Meklējot nozieguma motīvu kā 
Miervalža Ruka privātajā dzīvē, tā profesionālajā 
darbībā, dažāda rakstura kaislības atklāj arī 
Megijas kolēģi, un viņas pašas mīlas attiecības ar 
advokātu Arni Celmu pārkāpj riska robežu.Megijas 
Hānes romantiskā attiecības ar advokātu Arni 
Celmu aizsākas, izmeklējot slepkavību 
Krukļuciemā.Jauni notikumi un galveno tēlu – 
Megijas Hānes un Arņa Celma – attiecību 
turpinājums sagaidāms arī topošajā romānā. 

 

Vīrietis pastumj Džannī malā un nāk. Es 
nevis eju pa Dieva radīto zemi, bet lidoju! 
Tas ir viņš!Lorenco Lakopo, mans 
Lorenco. Pēkšņi vīrietis pusce ļā apstājas, 
ilgi uz mani skatās un pagriežas, lai ietu 
prom. Arī uz to es biju gatava. Stāvu kā 
sālsstabs. Mazo sabiedrību apņēmis 
klusums. Lorenco pēdējos metrus līdz 
motociklam noskrien. Ne par matu lēnāk, 
kā toreiz, nodomāju. Motocikls tiek 
iedarbināts, apmetis nelielu līkumu, tas 
apstājas tieši man blakus. - Liā! Liā! – 
Lorenco man sniedz roku. Nu jau esmu 
viņam aiz muguras, manas rokas 
aptvērušas tik pazīstamo vīrieša augumu 
kurā, neskatoties uz garajiem atšķ irtības 
gadiem, pazīstu katru muskulīti.  Tās, kas 
nevaldāmi rit man pār seju, droši vien, ka 
ir vē l nenožuvušās rīta rasas lāses. Vējš 
atkal uz visām pusēm mētā viņa garos 
kraukļa melnos matus. 
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Kārtējā sērijas “Aiz apvāršņa” grāmata aicina doties 
piedzīvojumiem bagātā ceļojumā uz otrā pasaules 
malā esošo Papua-Jaungvineju. Mūsdienās bijušo 
cilvēkēdāju zeme ir slavena ne vien ar savu 
eksotiku, bet arī ar ceļošanai bīstamiem apstākļiem. 
Šajā sakarā Jūs, cienījamos lasītājus, gaida 
ciemošanās pie unikālām ciltīm, būs iespēja iepazīt 
papuasu savdabīgo kultūru, dzīvesveidu un no 
senčiem pārmantotās tradīcijas. Pie viena arī 
uzzināsiet, ka šajā zemē laiku pa laikam vēl 
joprojām kāds tiek apēsts un kas jādara, lai 
bezbailīgi ceļotāji nenokļūtu laupītāju nagos. 

 

 

 

 

Grāmata ir Asnates Smelteres atmiņu un pārdomu stāsts par 
viņas ilgo un veiksmīgo ceļu modes industrijā, kas aizsācies 
jau 20.gadsimta 60.gados ar modeles gaitām tolaik visā 
Padomju Savienībā plaši pazīstamajā Rīgas Modeļu namā 
un žurnālā “Rīgas Modes”. 90.gados atvadījusies no modes 
skatuves, Asnate Smeltere jau neatkarīgajā Latvijā izveidoja 
elegances cienītāju augsti vērtēto zīmolu “Salons A”, kas, 
reprezentējot vietējās modes labākās tradīcijas, turpināja 
pastāvēt vairāk nekā 20 gadus. 
Grāmatas divas daļas iezīmē krasi atšķirīgus laikposmus 
pirms un pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, kuri tikpat 
atšķirīgi atspoguļojas arī modes jomā. Pirmajā Asnate 
Smeltere stāsta par savu ienākšanu Rīgas Modeļu namā un 
ilggadējo pieredzi tajā, par tā vadītājām, tērpu māksliniecēm 
un manekenēm, par leģendārās Rīgas modes tapšanu 
ikdienā un tērpu skatēm, par fonā esošo padomju dzīves 
īstenību un tai ekskluzīvo privilēģiju – izbraukumiem uz 
modes prezentācijām ārvalstīs. Grāmatas otrā daļa veltīta 
“Salona A” tapšanai un tā pastāvēšanas gados gūtajai 
pieredzei, kas ietvērusi gan spožumu, gan postu – neatradis 
atbalstu privatizācijas cīņās, iecienītais salons savu 
veiksmīgo darbību bija spiests izbeigt. 



Praktisks ceļabiedrs naudas ceļu līkločos. 
Grāmatas uzdevums ir nevis dot universālas 
receptes "kā dzīvot labāk" un "kā nopelnīt", bet 
gan iedvesmot lasītājus doties meklēt savu 
unikālo ceļu, kā veidot attiecības ar naudu. 
"Naudas enerģija" būs tīkama lasāmviela tiem, 
kas realitāti saredz kā strāvojumu, enerģiju, 
spēku un plūsmu mijiedarbību. Grāmatu caurvij 
desmitiem stāstu no Latvijas un ārvalstu kultūru 
apcirkņiem. Šī grāmata arī pārvēršas darba 
burtnīcā, lai lasītājs varētu ne tikai preparēt 
naudas enerģijas tēmu, bet arī personīgos 
uzvedības un domāšanas modeļus. Tas ir 
pašizziņas ceļvedis, kas ļauj uz mirkli novērst 
skatu no banknotes un paskatīties sevī.  

 

 

 

 

"Es teikšu vienkārši - šī ir labākā pēdējā laikā lasītā 
socializēšanās rokasgrāmata! Un rakstīta tieši 
mums - latviešiem! Visiem iesaku to lasīt un 
izmantot, apstrīdēt un papildināt, meklēt un rast. 
“Socializēšanās rokasgrāmata latvietim” ir kā 
svaiga gaisa malks saskarsmes jomā. Autore 
aizraujošā un saprotamā veidā ieliek latvieti 
saskarsmes notikumu centrā – turklāt ar augsti 
paceltu galvu un gatavību piedalīties." 
Mārtiņš Daugulis, Rīgas Stradiņa universitātes 
mācībspēks 
 
• Kas ir socializēšanās ? – indivīda un sabiedrības 
savstarpēja saskarsme 
• Kāpēc socializēties? – lai veidotu harmoniskas 
attiecības 
• Kā socializēties? – ar cieņu pret sevi un saziņas 
partneriem  

 

 



20.gadsimta 60.gadi, Padomju Savienība, cietums 
Komi Republikā. Armijas ierindnieks igaunis 
Pahapils ienīst okupantus un dzimtajā valodā runā 
tikai ar lēģera suņiem. Kareivis Miščuks strādā 
aerofotografēšanas brigādē, zog izpletņu zīdu un 
nonāk pie urkām. Zeks Jeņins, atradis zemē 
porcelāna lausku ar zīmējumu, piedzīvo “seansu”, 
viņa biedri slepus vāra čefīru, ievēro blatnoju 
likumus un galina nost stukačus. Arī lēģera 
uzraugi prot svinēt dzīvi – Jaungadā smeļ šņabi 
no boršča grāpja, klīst pa kazarmām atpogātās 
ģimnastjorkās un kaujas vai iet pie zekiem, ja 
aptrūcies dzeramā... Domā par sievietēm un tikpat 
atklāti – par padomju iekārtu. Šie un citi atgadījumi 
veido Sergeja Dovlatova (1941–1990) 
pazīstamākā darba “Zona. Cietuma uzrauga 
piezīmes” kaleidoskopisko noskaņu. Autors ir 
dzimis Ufā, Baškīrijā, tiek izslēgts no studijām 
Ļeņingradas Valsts universitātē, iesaukts armijā 
un piedzīvo dienestu kā cietuma uzraugs Komi 
Republikas lēģerī. Pēc atgriešanās Ļeņingradā 
strādā par žurnālistu un raksta, bet darbus izdod 
tikai emigrācijā ASV.  

 

Grāmatā "VDK un Latvija" autors pievēršas tēmai, 
kas Latvijas sabiedrībā vienmēr bijusi plaši 
apspriesta, ‒ VDK jeb čekai. Vinsents Hants 
apkopojis un apzinājis dzīvas liecības par plašu 
čekas vēstures laika posmu ‒ sākot no tās 
dibināšanas 1917. gadā līdz 2018. gada decembrim. 
Ko mēs zinām par čeku, ar kuras starpniecību 
totalitāra valsts spēja īstenot savu varu? Grāmatas 
"trumpis" ir cilvēku stāsti un atmiņas, pieredze un 
pārdzīvojumi, no kuriem izriet pati sistēma, tās 
darbība un iekļaušanās sabiedrībā daudzu gadu 
garumā.  "Paaudzei, kas ir dzimusi un augusi 
brīvā Latvijā, ir grūti iztēloties, ko nozīmē dzīvot 
totalitārā režīmā, kur valda totāla kontrole, kas 
kā tīmeklis apņem visu sabiedrību un ikviens 
instinktīvi zina un jūt, ka "viņi novēro un 
klausās". Tas rada nedrošību, pašcenzūru, 
nodevības, melus un bailes. Tas sagandē cilvēku 
dvēseles un kropļo īstenības uztveri," tā politiķe, 
rakstniece un diplomāte, Sandra Kalniete. 

  



Leģendārais vadības mākslas un izcila izpildījuma 
eksperts Robins Šarma vairāk nekā pirms 
divdesmit gadiem izstrādāja koncepciju, kas, 
balstīta uz krasi atšķirīgu rīta rutīnu, ir palīdzējusi 
viņa klientiem paaugstināt produktivitāti, sasniegt 
vislabāko veselības stāvokli un nostiprināt rāmu 
attieksmi šajā nomācošajā sarežģītības laikmetā. 
Šajā grāmatā, kas izmaina dzīvi un kuru autors ir 
rūpīgi radījis četru gadu laikā, atklāj agras 
celšanās paradumu, kas tik daudziem cilvēkiem 
palīdzējis sasniegt episkus rezultātus, tajā pašā 
laikā vairojot savu laimi, noderīgumu un 
dzīvīguma sajūtu. 
Pateicoties apburošam - un bieži vien 
uzjautrinošam - stāstam par diviem grūtību 
nomāktiem svešiniekiem, kas satiek ekscentrisku 
magnātu, kurš kļūst par viņu slepeno 
padomdevēju.  

 

 

 

Grāmatā "Kas notiek bērnudārzā" vienkāršā 
valodā tiek aplūkotas visdažādākās situācijas, 
kas vecākiem ir aktuālas atsevišķos bērna 
vecuma posmos no dzimšanas līdz pat skolai. 
"Bērnudārza un ģimenes saistībai ir jābūt vēl 
ciešākai, nekā tā ir tagad, jo bērnudārza 
vecums ir pamats cilvēka personības 
veidošanā. Šāda grāmata Latvijā vēl nav 
bijusi, ļoti maz rakstīts un stāstīts par šo 
bērnam un viņa vecākiem tik ļoti nozīmīgo 
dzīves posmu. Bērnudārzs ir gan vieta, kur 
bērns ēd, guļ?, spēlējas jeb vienkārši dzīvo, 
gan vieta, kur tiek likti pamati visai izglītības 
sistēmai. Turklāt tas, kas cilvēkā tiek ielikts 
bērnībā, viņu veido visam atlikušajam 
mūžam. Mans vēlējums ir ikvienam Latvijas 
vecākam dzīvot ar sajūtu - es esmu izdarījis 
labāko sava bērna labā." (autore Dana Gulbe)  

 

 



Šajā grāmatā izklāstītās idejas radīs Jūsos cieņu pret 
bērnu un viesīs ticību viņa spējām. Ir grāmatas, kuras 
gribas pārlasīt daudzkārt, atklājot arvien jaunus 
horizontus. "Bērns ģimenē" ir viena no tām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Grāmatā stāstīts, kā veidot ģimeni, kurā vecāki 
iztiek bez balss pacelšanas, bērns nav kaprīzs un 
histērisks, ar visu savu negatīvo emociju kopumu. 
Autore analizē noteiktas likumsakarības 
audzināšanas jautājumos. 
Darbam ir praktisks, lietišķs raksturs, tajā aplūkotas 
situācijas, kādas atgadījušās un kurās nonākušas 
daudzas mātes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bīstamas alas, gleznaini ieži, brīnumaini dižkoki un 
dižakmeņi. “Latvijas dabas brīnumi” ir Gunta Eniņa 
grāmatas “Nezināmā Latvija” (2015) nākamais cēliens – 
plaši apskatītas mazāk pazīstamas Latvijas dabas 
parādības: labirinti, “piramīdas”, jūrakmeņi, krusta koki, 
pilskalni, velna kalves... Autors ir leģendārs dabas 
atklājējs un dižvietu atbrīvotājs, viņa atmiņas veido 
autobiogrāfisku ceļojuma karti no Kurzemes līdz 
Latgalei, kas rādīs ceļu arī lasītājam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunākajā darbā, Ņujorkas Universitātes izglītības 
profesors Kortlendā, Rakstura izglītības centra 
vadītājs, balstoties uz savu pieredzi bērnu un 
mazbērnu audzināšanā, vēlas mainīt bērnu dzīvi, 
palīdzot izveidot labu raksturu, iemācīt cienīt citus 
cilvēkus, just cieņu pret indivīdu tiesībām, pakļauties 
likumiem, rūpēties par kopējo labumu. 
Grāmata uzrunā gan laicīgu, gan ticīgu ļaužu grupas 
visā pasaulē, izklāstot tematu par to, kā ģimenēs, 
skolās un kopienās ieaudzināt bērniem labu 
raksturu. 

 

 

 

 

 



 

Fitoterapija ir zinātniski pierādīta ārstēšana ar augu 
drogām un to preparātiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrais latviešu uzvārdu 
grāmatu sējums (2daļās) 
aptver Kurzemi, Zemgali 
un Sēliju, iekļaujot ziņas 
vismaz par 692 
tūkstošiem iedzīvotāju. 
Sējumā ir gandrīz 9500 
uzvārdu šķirkļu (un 
apmēram 20 000 uzvārdu 
pieraksta variantu). 
Latviešu uzvārdu kopums 
veido savdabīgu un 
neatkārtojamu sistēmu, 
kas raksturota gan 
valodniecības, gan 
ģeogrāfiskās un 
vēsturiskās izplatības 
aspektā. Daudzi pēc 

uzvārda varēs lokalizēt iespējamo vēsturisko dzīvesvietu, rast iespējamo uzvārda 
cilmes ,vai tā reģistrējuma laiku vēsturiskajos avotos. Grāmata domāta kā 
kultūrvēstures pētniekiem, tā arī plašam lasītāju lokam. 



 

 

Kas īsti slēpjas zem/aiz/iekš šī "valsts noslēpuma"- 
cilvēki, notikumi, lietas, vietas vai vēl kaut kas cits? 
Vai valsts noslēpums ir visu mūsu redzīgums, 
zināšanas, pieredze un atmiņa? 
Latvijas plūdmaiņa pamazām pārvirzās, lai arī cik 
tumša izskatītos Saeimas "skatuve" un valdības 
"aktieri" šobrīd, kas vēlas ļoti daudz ko slēpt un 
noklusēt. 
Kāpēc Latvija kļuvusi par savdabīga eksperimenta 
upuri? Vai ir kāda izeja? Un kā Latvijas cilvēkiem 
nezaudēt savu pašapziņu, neļaut tai izkust kā 
saldējumam uz sveša galda? 

 

 

 

 

 

“Lielisks mācību līdzeklis pusaudžu audzināšanā! 
Izcila grāmata, kas aiztaupīs vecākiem ilgstošas 
stundas psihologa kabinetā un nomierinās viņu 
satrauktos prātus.” Maikls Dž. Bredlijs, Ed.D., 
grāmatas "Yes, Your Teen IS Crazy! Loving Your Kid 
Without Losing Your Mind" autors 
Grāmatā saistošā veidā - caur dialogiem - izskaidrots, 
kādi ir 21. gadsimta pusaudži un kādi noteikumi jāievēro 
viņu audzināšanā. Populārais autors Entonijs Volfs 
gudri un ar humoru risina dažādas ikdienišķas 
situācijas, parādot, kāpēc bērnu un vecāku 
komunikācija pārvēršas katastrofā, un piedāvā 
padomus, kā vislabāk atrisināt problēmas. 
Autors aplūko visas iespējamās lietas, kas būtiski 
mainījušas sabiedrību un ietekmējušas 21.gadsimta 
audzināšanas metodes, īpašu uzmanību pievēršot 
internetam un visdažādākajām elektroniskajām ierīcēm, 
kuras ienākušas mūsu bērnu dzīvē. 
Īpaši noderīgi visiem vecākiem ir grāmatā sniegtie 
padomi, kā tikt galā ar pusaudžiem sarežģītās situācijās 
(noraidoša attieksme pret skolu un mācībām, vecāku 
ignorēšana, atkarība no modernajām tehnoloģijām, 
sekss, narkotikas, alkohols), ko viņiem atbildēt … 



 

ĀRZEMJU DAIĻLITERATŪRA 

Bez pēdām pazūd rakstnieks Ouens Kvains, un 
viņa sieva Leonora nolīgst privātdetektīvu 
Kormoranu Straiku. Sākumā Leonora domā, ka 
vīrs devies prom tikai uz dažām dienām, kā 
gadījies bieži, un vēlas, lai Straiks palīdz viņu 
atrast un atvest mājās. Taču izmeklēšanas gaitā 
kļūst skaidrs, ka šī lieta nav tik vienkārša, kā 
izskatās. Ouens Kvains nupat ir pabeidzis rakstīt 
romānu, kurā nežēlīgi kariķēti teju visi viņa 
paziņas. Ja manuskripts tiktu publicēts, tas 
sabojātu dzīvi ne vienam vien – tāpēc ir daudz 
tādu, kuri vēlētos rakstnieku apklusināt. Drīz tiek 
atrasts Kvaina līķis; viņš ir noslepkavots visai 
dīvainos apstākļos. Detektīvs Straiks cenšas 
noskaidrot, kāds motīvs bijis nepieredzēti 
cietsirdīgajam slepkavam. Aizraujošais 
kriminālromāns “Zīdtārpiņš” ar daudziem 
negaidītiem sižeta pavērsieniem ir otrais ciklā 
par Kormoranu Straiku un viņa asistenti Robinu 
Ellakotu. Roberts Galbraits, kas, izrādās, ir Dž. 
K. Roulingas literārais pseidonīms, šobrīd 
ierindojams starp pasaulē atzītākajiem 
kriminālromānu rakstniekiem. 

 

 

Šarlīna Grānta ir pārliecināta, ka drīz mirs. 
Pēdējos gados viena pēc otras ir nogalinātas 
viņas labākās draudzenes. Tajā pašā datumā, 
tajā pašā laikā. Šarlīna ir pēdējā, kas palikusi 
dzīva, un liktenīgā diena strauji tuvojas. 
Tomēr sieviete negrasās padoties bez cīņas. 
Šarlīna uzmeklē Bostonas labāko detektīvi Didī 
Vorenu un lūdz, lai viņa izmeklē šo lietu. 
Nav nekādu pierādījumu, nekādas redzamas 
saistības starp slepkavībām. Ir tikai satricinošais 
Šarlīnas stāsts, kurā iedziļinoties Didī sāk atklāt 
arvien vairāk noslēpumu. Kurš ir pastrādājis 
neatrisinātās slepkavības? Vai Šarlīna Grānta 
tiešām ir tā, par ko uzdodas? Atbildes uz šiem 
jautājumiem jāatrod tūlīt pat, jo laika atskaite jau 
ir sākusies... 



 

 

Neizsakāmi dārgs mākslas darbs, šokējoša 
patiesība, ar asinīm parakstīta savienība. 
Bijušais mākslas šedevru zaglis Toms Kērks piekrīt 
palīdzēt īpašajai aģentei Dženiferai Braunai atrast 
nenovērtējamo Karavadžo gleznu. Pirms četrdesmit 
gadiem nozagtā glezna pēkšņi ir parādījusies 
atklātībā, un Dženifera ir apņēmusies to atrast. 
Diemžēl viņi nav vienīgie, kas zina par šo retumu... 
Plaša un nežēlīga mākslas pasaules mafija 
apvienojas sazvērestībā, kas būvēta uz mirušo 
kapiem un asinīm. Tīkla taustekļi stiepjas no Itālijas 
nomalēm līdz pasaules grandiozākajām mākslas 
krātuvēm un apdraud ikvienu, kurš nostājas 
noziedznieku ceļā. 

 

 

Apgāds “Jumava” izdod populārās zviedru 
rakstnieces Kamillas Lekbergas detektīvromānu 
sērijas desmito grāmatu. 
Kad četrus gadus vecā Linnea pazūd no fermas 
Fjelbakā, tas atraisa traģiskas atmiņas. Pirms 
trīsdesmit gadiem maza meitene pazuda tieši tajā 
pašā saimniecībā un vēlāk tika noslepkavota. Tajā 
laikā divas trīspadsmit gadus vecas meitenes tika 
apsūdzētas par meitenes nolaupīšanu un 
nogalināšanu. Viņas tika atzītas par vainīgām tiesā, 
bet vecuma dēļ izvairījās no cietuma. Kopš tā laika 
viena no viņām mierīgi dzīvo Fjelbakā. Otra tagad 
ir slavena aktrise. 
Fjelbakas iedzīvotāji organizē plašus Linnea 
meklējumus un atrod viņu kailu blakus tam pašam 
dīķim, kur tika atrasta pirmā meitene. Mazajā 
kopienā sāk izplatīties bailes. Vai vairākas 
meitenes varētu būt briesmās? 

 

 

 



 

 

Viens ķermenis. 
Seši upuri. 
Aizdomās turamo nav. 
Tiek atrasts līķis no kopā sadiegtām dažādu upuru 
ķermeņa daļām, ko sensāciju alkstošie žurnālisti 
uzreiz nodēvē par “Lupatu lelli”. Lietas izmeklēšana 
tiek uzdota detektīviem Viljamam “Vilkam” Foksam 
un Emīlijai Baksterei. 

Slepkava izaicina policistus, atklājot sešu nākamo 
upuru vārdus līdz ar datumu, kurā ieplānojis katru 
nogalināt. Kā pēdējais sarakstā ir minēts arī Fokss. 
Tagad visas pasaules mediji uzmana katru policijas 
soli. Vai tādas spriedzes apstākļos Foksa 

 

 

 

 

 

 

 

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... 

 

 



 

 

 

Džordžija Čeimbersa ir izcila senlietu pazinēja – 
pētot svešus stāstus, viņa bēg pati no savas 
pagātnes. Reiz pie Džordžijas ierodas kāds 
pievilcīgs svešinieks ar izsmalcinātu porcelāna 
tasīti rokās. Tasīte ir piederējusi viņa vecmāmiņai, 
un tā ir rotāta ar neparastu rakstu – bitēm, kas 
gluži kā maģiskā dejā iemūžinātas lidojuma laikā. 
Džordžija saprot, ka šo rakstu jau ir redzējusi. 
Savā bērnībā. Laikā, kad viņa vēl bija pavisam cits 
cilvēks. 
Lai noskaidrotu vērtīgā atraduma izcelsmi, 
Džordžija dodas pie savas ģimenes, no kuras reiz 
viņa aizbēga uz neatgriešanos un kura viņu 
nemaz negaida. Šī ir pēdējā iespēja salabt ar 
māsu, kura viņu uzskata par savu ļaunāko 
ienaidnieci… 

 

 

Robinai tiek piegādāts noslēpumains sūtījums, un, 
atvērusi paciņu, viņa ar šausmām ierauga, ka tajā 
atrodas nocirsta sievietes kāja. Viņas šefs, 
privātdetektīvs Kormorans Straiks, jūtas mazāk 
pārsteigts, tomēr uztraucas ne pa jokam. Pagātnē 
viņš ir sastapies ar četriem cilvēkiem, kuri varētu būt 
pastrādājuši šādu noziegumu, jo katrs no tiem ir 
spējīgs uz necilvēcīgu cietsirdību un varmācību. 
Policija koncentrē uzmanību uz vienu aizdomās 
turamo, kurš, pēc Straika domām, nav īstais 
vainīgais. Viņš kopā ar Robinu sāk patstāvīgu 
izmeklēšanu un iedziļinās triju pārējo aizdomās 
turamo tumšajā un perversajā pasaulē. Slepkavības 
turpinās, un laika kļūst arvien mazāk... 
“Ļaunuma raža” ir trešais kriminālromāns par 
privātdetektīvu Kormoranu Straiku un viņa asistenti 
Robinu Ellakotu. Roberts Galbraits, kas, izrādās, ir 
Dž. K. Roulingas literārais pseidonīms, šobrīd 
ierindojams starp pasaulē atzītākajiem 
kriminālromānu rakstniekiem. 

 



 

Pensionārs Harolds Frajs dzīvo kādā Anglijas ciematā 
kopā ar savu sievu Morīnu, kuru kaitina pilnīgi viss, ko 
Harolds dara. Visas dienas līdzinās cita citai, līdz kādu 
rītu pa pastu pienāk vēstule, kas adresēta Haroldam. To 
ir rakstījusi sieviete, kuru viņš nav redzējis jau divdesmit 
gadu. Kvīnija Henesija atrodas hospisā un ir rakstījusi šo 
vēstuli, lai atvadītos uz mūžu. Harolds steigšus uzraksta 
atbildi un dodas iemest savu vēstuli tuvākajā pastkastītē. 
Taču, kā jau mēdz notikt vislabākajos romānos, Haroldu 
gaida nejauša satikšanās, kas pārliecina viņu, ka šī 
vēstule ir jānogādā Kvīnijai personiski, lai tur lūst vai plīst. 
Šādi sākas neticamais svētceļojums, par kuru vēsta 
Reičelas Džoisas neparastais debijas romāns. Harolds 
Frajs nolemj noiet kājām tūkstoš kilometru līdz Bervikai 
pie Tvīdas, ticēdams: kamēr viņš ies, Kvīnija dzīvos. 
Tāpat kā izgājis no mājas – mīkstās kurpēs un plānā 
vējjakā – Harolds dodas garajā ceļā, kurā sastop 
daudzus un dažādus cilvēkus, kuri pamazām pamodina 
viņa snaudošo garu. Haroldam prātā cita pēc citas ataust 
atmiņu ainas – pirmā deja ar Morīnu, kāzu diena, dēla 
piedzimšana – ļaujot izdzīvot visu no jauna, samierināties 
ar zaudējumiem, tikt galā ar nožēlu. 

 

 

 

Straujš un psiholoģiski bagātīgs romantiskais 
trilleris. 
Mičs Tērners slēpj bīstamu patiesību, kuras 
atklāšana draud ar to, ka būs jāliek uz spēles ne 
viena vien dzīvība. Kad Mičs tiek apsūdzēts 
šokējošās slepkavībās, viņam savu palīdzību 
piedāvā nesen iepazīta sieviete. Nīzija Brauna 
vienīgā atsakās noticēt, ka šis noslēpumainais 
vīrietis varētu būt slepkava. Mičam ir jāizvēlas – 
riskēt ar visu, kas viņam dārgs, un uzticēties 
Nīzijai vai visu dzīvi bēgt no vajātājiem... 
Spraigs un izklaidējošs stāsts ierauj lasītāju kā 
dziļā atvarā, apsolot smeldzīgas gaidas, 
romantisku valdzinājumu un pelnītu atelpu ar 
lielisku lasāmvielu. 

 



 

 

 

 

 

Pirms 18 gadiem Simonas pusgadu vecā 
meitiņa tika nolaupīta. Kad bērnu neizdevās 
atrast, Simona un viņas vīrs centās sākt dzīvi 
no jauna, taču sāpes par meitas zaudējumu 
neizzuda. 
Pēkšņi kā no zila gaisa uzrodas kāda jauna 
sieviete vārdā Greisa. Viņa uzrunā Simonu, 
apgalvojot, ka zina, kur atrodas viņas pazudusī 
meita. Bet vai šai sievietei var uzticēties? 
Kad negaidīti pazūd arī Greisa, Simona izmisīgi 
viņu sāk meklēt. Lēnām, bet apņēmīgi viņa 
tuvojas patiesībai, iesaistoties bīstamā un 
nervus kutinošā spēlē, kurā uzvarētājs var būt 
tikai viens. 

 

 

 

 

Staļina laika Ļeņingrada, 1930.gads. Lielā 
terora mašīna jau ir ieeļļota, notiek “tīrīšanas” – 
varai aizdomīgus cilvēkus atrod gan Ermitāžā, 
gan milicijā. Taču līdzās Staļina lielajam 
ļaunumam notiek arī parasto pilsoņu noziegumi 
– īpatnējas, īpaši iestudētas slepkavības, kas 
aizņem arī izmeklētāja Zaiceva prātu. Kas 
lielajā valstī spiež pilsoņus slepkavot – 
greizsirdība, zaglība vai pārdabiski spēki? 
Tikmēr romantiskā un skaistā pilsēta apaug ar 
komunālo dzīvokļu smakām, bet terors tikai maļ 
un maļ... 

 

 



 

 

 

Cik paļāvības nepieciešams lielai mīlai? 

Pēc krāšņām kāzu svinībām Silvija un Maels 
ilgojas pēc bērna. Negaidīti Kamēliju salā ierodas 
Maela pirmā mīlestība Hloja ar septiņgadīgo dēlu, 
kuru, visiem par pārsteigumu, stāda priekšā kā 
Maela bērnu. Un tas vēl nav viss – Hloja grib atgūt 
arī Maelu. 
 
Vai Silvija spēs cīnīties par savu mūža mīlestību, 
nenostājoties starp tēvu un dēlu? Turklāt Kamēliju 
dārzu apdraud maksātnespēja, ko novērst var tikai 
Silvija un Maels kopīgiem spēkiem... 
 

 

 

 

Silvijai un Holgeram ir nevainojama un šķietami 
perfekta ģimenes dzīve. Darba dēļ Silvija bieži 
dodas komandējumos, savukārt Holgeram nākas 
regulāri tikties ar klientiem dažādās pasaules 
malās. Ierasto ikdienas rutīnu iztraucē ziņa, ka 
Silvijas tante Lūcija viņai atstājusi mantojumā 
dārzniecību Francijā. Holgers ir pārliecināts, ka no 
šī neizdevīgā īpašuma jāatbrīvojas pēc iespējas 
ātrāk, un Silvija neiebilst. 

Kad Silvijai negaidīti uzrodas četras brīvas 
nedēļas, viņa nolemj doties uz Franciju, lai 
apskatītu dārzniecību, pirms tā tiek pārdota. 
Izrādās, tante Lūcija viņai atstājusi mantojumā 
kamēliju audzētavu, kas atrodas uz 
brīnumskaistas salas Bretaņā. Silviju apbur gan 
skaistā apkārtne, gan krāšņās kamēlijas, turklāt 
pēc sastapšanās ar dārznieku Maelu situācija 
kļūst vēl sarežģītāka... 

 



 

Džesa ir nolēmusi piepildīt sen loloto sapni – 
pārvākties uz Londonu, lai sāktu strādāt 
grāmatu izdevniecībā. Dzimtajā pilsētā viņa 
atstāj labi apmaksātu darbu un savu salauzto 
sirdi. Sieviete apņemas pievērsties karjerai un 
stingri ievērot jaunās mājvietas izīrētājas 
noteikumu Nr.1 – nekādu attiecību. 
Bet, kad Džesa ierauga puisi no 
blakusistabas – neatvairāmo Aleksu –, viņai 
vēderā sāk lidināties tauriņi. Par nelaimi, 
Džesa ir mazliet nokavējusi: viņas sapņu 
vīrieti jau cenšas iekarot skaistā kaimiņiene 
Emma. 
Visu nākamo gadu Džesa cenšas 
neiemīlēties Aleksā vēl vairāk. Tas nākas 
grūti, jo sirdī turpina gruzdēt mazmazītiņa 
cerība – ja nu viņš jūt to pašu? 

 

 

 

 

 

 

Līzbetei ir 38 gadi, mājiņa pie jūras un darbs 
skolā, taču viņa ir viena. Tas, protams, ir 
labāk, nekā būt nelaimīgās attiecībās, taču ne 
tā, kā Līzbetei gribētos. Tuvojoties 
Ziemassvētkiem, skolas direktore paziņo, ka 
sporta stundas Līzbetes vietā turpmāk vadīs 
bijušais slēpošanas čempions, tādēļ viņa 
nolemj rīkoties un ķeras pie pārgalvīga plāna 
īstenošanas... 

 

 

 

 



 

 

 

Karims nejauši nokļuvis Bavārijas laukos, kaut gan 
domāja, ka ieradies Francijā. Kopš viņa bēgšanas no 
Irākas pagājuši jau trīs gadi, tomēr viņš joprojām 
dienu no dienas cīnās patvēruma meklētāju 
izmitināšanas centru un birokrātijas iestāžu anketu 
labirintos. Kad šķiet, ka pūliņi bijuši velti un viņam 
draud tūlītēja izraidīšana, viņš atkal sāk visu no 
nulles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvīnija Henesija, uzzinot, ka Harolds Frajs kājām 
dodas pāri visai Anglijai, lai viņu glābtu, jūtas 
patiesi šokēta. Kvīnija taču skaidri un 
nepārprotami bija viņam uzrakstījusi, ka mirst. Kā 
lai viņa sagaida Haroldu? 
Kāds iesaka uzrakstīt vēl vienu vēstuli. Varbūt, 
atklājot divdesmit gadus glabāto noslēpumu, 
Kvīnija radīs mieru un spēs samierināties ar 
pagātni. 
Viņa bija domājusi, ka pirmā vēstule būs stāsta 
gals, tomēr kļūdījās. Tā bija tikai sākums... 

 

 

 


