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                                                            Bukšs, “Brāļi” 

 

Neveiksmīga pokera spēle ekskluzīvā Londonas klubā latvieti Edgaru 

ievelk notikumu ķēdē, kuri noved viņu Helsinku cietumā. Pa šo laiku Igaunijā bez vēsts pazūd Edgara 

jaunākais brālis. Aizsākas Edgara pēddziņa gaitas: no Igaunijas uz Ziemeļlatgali, Latvijas—Krievijas 

pierobežas joslu un Londonu, pamazām izgaismojot sarežģītu starptautisku noziedzības tīklu. 

 

Linka, Šarlote "Pagātnes ēnas" 

Uzaicinājums uz Jaungada svinībām pēc vairākiem gadiem viņus atkal saved kopā: 

Dāvidu Belino, kurš mantojis miljoniem vērtus īpašumus, četrus viņa jaunības draugus un Lauru - viņa 

pievilcīgo mīļāko. 

 

Tomēr nevienam prāts nenesas uz svinēšnu. Draugi ir ieradušies, lai noslēgtu rēķinus ar Dāvidu, kura 

godkāre un bezkaunīgais egoisms reiz sagrāva viņu plānus. Taču vēl pirms lielās izskaidrošanās Dāvids tiek 

atrasts nošauts savā darbistabā. 

 

Stundām ilgajā pratināšanā un dramatiskajās sasvtarpējās sarunās kā dīvainā kaledoskopā atklājas seši 

dzīvesstātsi, seši likteņi, kurus saistīja ilgas pēc draudzības un mīlestības. Un arī sagrāva. 

 

Attēlojot Otrā pasaules kara laika Berlīni, kādu smalku Anglijas internātu, Ņujorkas un Londonas trūcīgo 

ļaužu un bagātnieku rajonus un pievilcīgās Vīnes ieliņas, Šarlote Linka savērpj liktenīgu, romantisku un 

baiļu pilnu attiecību tīklu. Ar empātijas un asu intuīciju rakstniece atklāj savu varoņu emocijas, kas diktē 

viņu rīcību, un cēloņus, kuri ir noveduši pie nozieguma. 

 Linka, Šarlote  "Cietsirdīgās spēles" 



Ziemeļanglijas tīrelī tiek atrasts pirms gada pazudušās Saskijas Morisas līķis. 
Neilgi pēc tam bez vēsts pazūd vēl viena meitene, arī četrpadsmit gadus veca. Skārboro policija ir 
sacelta kājās. Vai ir uzdarbojies tas pats noziedznieks? Medijos ātri izplatījušies minējumi par 
Tīreļu Killeru palielina spiedienu uz Kriminālizmeklēšanas nodaļas galveno inspektoru Kalebu 
Heilu. 
Kriminālpolicijas seržante Keita Linvila no Skotlendjarda uzturas tajā apkārtnē, lai pārdotu savu 
vecāku māju. Viņa nejauši iepazīstas ar pazudušās Amēlijas izmisušo ģimeni un ne gluži 
labprātīgi kļūst par izmeklētāju drāmā, kurai nav ne sākuma, ne beigu. Un tad piepeši atkal pazūd 
viena meitene… 

Gromova, Olga "Cukura bērns" 

Kādas Maskavas inteliģentu ģimenes rāmā, laimīgā ikdiena piepeši tiek izpostīta. 

Piecgadnieces Stellas tēvs tiek apsūdzēts Dzimtenes nodevībā un apcietināts, bet meitenīti un viņas mamma 

izsūta uz Vidusāziju uz Kirgīzijas stepi, kur dienu no dienas, gadu no gada jācīnās par izdzīvošanu un 

jāpieredz daudz ļauna. Taču viņas nesūdzas par likteni un nezaudē ticību pasaulei, uztur možu garu, jokojot, 

dziedot dziesmas un lasot dzeju, un viena par otru no sirds rūpējas. Un izrādās – apkārt ir daudz labu 

cilvēku, kas gatavi viņām palīdzēt. Šī grāmata vēsta par mazo cilvēku uzvaru pār lielo ļaunumu. Tā ir 

svarīga dzīves mācība, kas jāpatur atmiņā – vājais spēj uzvarēt stipro. 

 Karīna Račko. Netīrā. 
 



 

Judina, Dace ''Krustceles'' 

Pirms trīssimts gadiem nelielā Rietumkurzemes miestiņā tika sadedzināts Vecais 

Zalktis – burvestībās un ļaundarībās nepatiesi apsūdzēts turīgs saimnieks, vieds, gudrs vīrs, kurš dzīvojis 

Biezoknī kopā ar vilkiem, redzējis laiku, pratis putnu, zvēru, koku un akmeņu valodu... Kopš tās dienas 

Dālderciema iedzīvotājus jau devītajā paaudzē vajā Vecā lāsts, pa vienai vien iznīcinot nodevīgo dzimtu 

atvases. Bet Biezokņa būdā kāds joprojām dzīvo...Pēdējo gadu laikā Dālderciemā notikušas lielas 

pārmaiņas: nodibināta pamesto un no ļaužu vardarbības cietušo dzīvnieku patversme Zvēru māja, kuras 

vadītāja – sarkanmatainā, nešpetnā Agnese – spēj sarunāties ar putniem, zvēriem, kokiem un akmeņiem, 

viņu sargā liels, pelēks vilks; nesen ciemā ieradies un uz dzīvi apmeties Toms – Vecā Zalkša mazdēls 

desmitajā paaudzē; it kā klusie un lādzīgie cieminieki cits pēc cita atklāj savas īstās sejas, bet Dāldermuižā, 

kur reiz mituši Vecā Zalkša spīdzinātāji, tiesneši un slepkavas, notiek baisas lietas... Vai taisnība senajam 

pareģojumam: lāsta vara izbeigsies tikai tad, kad vilks noticēs cilvēkam? 

Lorensa, Margareta ''Akmens eņģelis''  

Romāns “Akmens eņģelis”, kurā neuzkrītoši ievīti autobiogrāfiski motīvi, autores 

bērnības un jaunības atmiņas, sarakstīts elegantā, liriskā prozā, kas precīzi modulē varoņu savdabīgās balsis. 

 
Svīre, Māra ''Bailes no dziļuma''  

Laiva bez airiem Daugavā, Pļaviņu ūdenskrātuvē pusotru diennakti nes Alīnu pretim 

nezināmajam. Neparastās un bīstamās situācijas laikā Alīnā pakāpeniski mainās izjūtu gamma – cerības uz 

drīzu izglābšanu nomaina arvien augoša bezpalīdzība, briesmu apjausma un nāves bailes, ko veicina 



garāmbraucošo peldlīdzekļu pasažieru vienaldzība. Alīnai ir bailes no dziļuma, tāpēc viņa nespēj mesties 

peldus, kā varbūt viņas vietā darītu kāds cits. Tomēr īstais sievietes eksistenci apdraudošais dziļums izrādās 

kāds cits, – un Alīnai jāsaņem drosme, lai šajā tik biedējošajā, pārdomām atvēlētajā laikā spētu ieskatīties 

viņas un vīra Niklāva attiecību dziļumā. Izrādās, ka baisāko noslēpumu glabā ne jau upes dzīles, bet gan 

attiecības. 

 
Konelijs, Maikls ''Nevainības likums''  

Panākumiem bagātais advokāts Maikls Hallers tikko ir uzvarējis sarežģītā prāvā. 

Mājupceļā no svinībām, kurās atzīmēts šis notikums, viņu aptur policija. Halleram šķiet, ka tas ir tikai sīks 

pārpratums, bet, kad likumsargs viņa bagāžniekā atrod līķi, advokāts saprot, ka ir iekūlies pamatīgās 

nepatikšanās.  

Turpmākajos mēnešos Halleram visiem jāpierāda, ka viņš nav vainīgs. Advokāts ir uzņēmies sevi aizstāvēt 

pats. Uz spēles ir likta viņa brīvība un reputācija. Kopā ar komandu Hallers ķeras pie nozīmīgākās lietas 

savā dzīvē. 
 

Bula, Rolanda ''Noilguma lieta'' 
 

Pēc dzimšanas dienas svinībām pazūd biznesmenis Guntris Veldre. Viņa līķis tā arī 

netiek atrasts; mājienu par iespējamo notikumu gaitu dod vien uzņēmēja ierastajā skrējiena trasē līdzās 

šosejai atrastais sadauzītais mobilais telefons. 14 gadus vēlāk aizdomās par būvmateriālu zādzību turēts 

vīrietis izpļāpājas, ka Veldre ticis nogalināts, un to noteikti izdarījusi viņa sieva Brigita. Izmeklēt noziegumu 

tiek uzticēts Asnātei Griezei. Viņas kolēģis Juris Zvirbulis ir atvaļinājumā, tomēr arī labprāt iesaistās 

izmeklēšanas gaitā... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mikele, Aija ''Zirneklis'' 

Mazpilsētas parkā vienu pēc otra atrod divu pie laternas staba piesietu vīriešu līķus. 

Jaunajam izmeklētājam Maksim Mežalam ir aizdomas, ka slepkavības saistītas ar seniem pagātnes 

notikumiem, kad bijušā skārda ceha teritorijā neatļauti ielavījās trīs zēni. Viens no viņiem pēc šī gadījuma 

kļuva par invalīdu, bet otrs pazuda bez vēsts.  

Varbūt slepkavību motīvs ir atriebība par toreiz notikušo? Vai arī pilsētiņā tomēr sācis uzdarboties maniaks? 

 

Burga, Anna "Tētis" 

Māsas Alise un Ieva aug bērnunamā Rundenes muižā, jo viņu māte 

ir alkoholiķe, bet tēvi – katrai savs – nav zināmi. Meitenēm ir paveicies, jo viņām atrasta 

audžuģimene Francijā. Taču izrādās, ka viss nav tik vienkārši. Bērnunama kādreizējā 

audzēkne, tagadējā Francijas vēstniecības darbiniece Tīna Legrāna, apstākļu sakritības dēļ 

atgriezusies savā bērnības zemē, nojauš, ka skaistā vieta pie ezera slēpj sevī dīvainus un pat 

baisus notikumus. Neparasti liels psihotropo medikamentu patēriņš, jaunās medmāsiņas 

Elīnas noslepkavošana pirms dažiem gadiem un pat vēl senāki neparasti notikumi – tas viss 

liek Tīnai domāt, ka bērnunamā notiek noziedzīgi darījumi. Lai noskaidrotu patiesību, Tīnai 

ir jāatrod mazās Ieviņas tētis… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auziņš, Arnolds ''Masāža tikai vīriešiem''  

“Masāža tikai vīriešiem” ir man neraksturīgs romāns, no erotikas vienmēr esmu 

apzināti vairījies. Ierosmi rakstīt guvu, nejauši iepazinies ar bijušo staiguli, kura man uzticēja savu 

dzīvesstāstu. Pats nekad neesmu izmantojis pērkamo dāmu intīmpakalpojumus, es viņas nenosodu, bet 

mēģinu saprast, lai gan īsti saprast sievietes nevienam vīrietim nav izdevies. Domāju, ka lasītājiem būs 

interesanti sekot līdzi komiskajiem notikumiem un mēģināt uzminēt, kurš nogalināja mīlēto un skaisto 

ielasmeitu. 

 

Daiga Mazvērstīte. Mirgo mana Margarīta. 

 

 Ak,sirds,tev pašai sevi jāsastop!  



Zarāne, Agnese "Laba meitene" 

  Esi laba, esi skaista, esi pieklājīga, nerunā pretī! Esi veiksmīgs, esi gudrs, 

esi stiprs – čaļi neraud! Lai cik dīvaini tas būtu, mēs vēl joprojām mēdzam ierāmēt cilvēkus 

stereotipiskos sociālos konstruktos, atsakoties redzēt ainavu, kas paliek ārpus rāmja. Tomēr tieši 

šīs šķautnes, šie skati parasti ir visinteresantākie. 

Iestājoties tumsai, princese pārvēršas par pelnrušķīti. Un šī pelnrušķīte ir mazliet nobijusies, 

mazliet apvainojusies un mazliet dusmīga uz visu pasauli. Pa nakti viņa izdusmosies un no rīta 

pamodīsies atkal laba…/Autore/ 

Tāpat kā Agneses Zarānes pirmā grāmata – garstāsts “Slīdošās kāpnes” –, arī stāstu krājums 

“Laba meitene” vēsta par šīm neparastajām, bieži vien neapzinātajām jaunu cilvēku personības 

un dzīves šķautnēm, liekot aizdomāties par jautājumu: vai būt “labai meitenei” vienmēr ir 

labākais pašām stāstu varonēm un apkārtējiem? Es domāju, ka neapzinātās emocijas vada mūs 

daudz biežāk, nekā mums pašiem šķiet. Un tam nav lielas saistības ar prātu un domāšanu. 

Veinberga, Jana "Mākoņaina nakts" 

Beta no mātes mantojusi skaisto viesnīcu “Pie ezera”, taču pēdējā 

laikā bizness nesokas, jo kāds sācis kaitēt viņas īpašumam: apraksta sienas, nogremdē laivu, 

nogalina suni, izplata riebīgas baumas, veic viltus zvanus... Beta nespēj iedomāties, kam 

viņa varētu būt ieriebusi, un problēmas neatrisina arī simpātiskā, bet noslēpumainā bijušā 

advokāta Filipa negaidītā uzrašanās. Situācija vēl vairāk saasinās, kad ezera krastā tiek 

atrasts vietējā deputāta Mizra līķis. Aizdomās turamo netrūkst, bet kurš no tiem ir īstais 

kaitnieks un slepkava? To nāksies noskaidrot Filipa draugam, privātdetektīvam Stasam un 

viņa partnerei Laumai. 
 

 



 Dagnija Dreika. Taureņu lietus. 
 

Jakubovska, Māra  "Bračka" 

Renārs ir visparastākais sešpadsmitgadnieks. Mācās Rīgā 

un nedēļas nogalēs brauc uz savu mazpilsētu. Dzīve šajā vecumā viņam 

piedāvā tik daudz- draugus, tusiņus, izpriecas un meitenes!Turklāt puisim 

apskaužami veicas – vecāki ilgstoši strādā ārzemēs, atsūta naudu iztikšanai un 

abiem dēliem uzticas. Visa privātmāja ir Renāra un viņa brāļa rīcībā. Gandrīz 

ideāli! Tiesa, nedaudz vecākajam brālim ar draudzeni attiecības nav tās 

labākās, abi bieži strīdas, savam bērnam pievērš maz uzmanības, un tas ir 

kaitinoši. Renārs gan visu darīs savādāk un, kad satiks savu īsto meiteni, pret 

viņu izturēsies daudz labāk nekā bračka... 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Pavlovska, Valentīna ''Tēva meita'' 

Valentīnas Pavlovskas grāmata ''Tēva meita'' ir aizraujošs stāstījums par 20. gadsimta 

60. un 70. gadiem Latgalē, pašā Latvijas austrumu pierobežā, Ludzas rajonā. Latvijā tas ir pretrunīgs 

pārmiju laiks, kad sabiedrībā arvien vēl dzīvas pirmskara brīvvalsts tradīcijas un vērtības, taču arvien vairāk 

ielaužas padomju iekārtas priekšskati un reālijas - kolhozi, piespiedu iziešana no viensētām uz ciematiem, 

komunistiskā audzināšana skolās, ateisma propoganda. Pamatvērtības ''Dievs, daba, darbs'' ļaužu apziņā 

pakāpeniski tiek nomainītas ar ''veikals, pasts un autobusa pietura...''. Tas viss tiek izdzīvots caur bērna 

vecāku, kaimiņu, radu stāstiem par Otro pasaules karu un pēckara laiku, traģiskais tiek izstāstīts bez 

sentimenta un jūtināšanās. Interesanta nianse ir stāsts par autores senčiem - Ludzas igauņiem jeb lutciem,kas 

līdz šim latviešu daiļliteratūrā ir minēti ļoti reti. Grāmata būs interesanta arī tiem, kuriem ir jāskaidro, kas ir 

kolhozs un biešu ravēšanas normas, kaprona lakatiņš, tintes pildspalvas 

un bītlenes.. 
 
 
 

Абеле, Инга ''Ивовый монах'' 
 

Роман «Ивовый монах» – повествование о первом 

латгальском священнике и о летчике, по-своему взыскующем небес. О победах и 

заблуждениях разума и сердца, о грехе и прощении. Прототип главного героя 

книги – Францис Трасун, человек трагической судьбы, он же - католический 

священник, магистр теологии, выдающийся государственный и общественный 

деятель, 150-летие которого в Латвии отмечали в 2014 году. 
 

 

 

 

 

 
 


