A. Katras trešā romāna “Vietējā stacija”
galvenajai varonei Aelitai kādā romantisku
noskaņu un negaidītu norišu caurstrāvotā maija
vakarā arīdzan nākas atskatīties uz savu
pagātni un uzskatiem ar citādām acīm. Līdz
šim Aelita bijusi gana apmierināta, jo viņas
dzīve rādījusies sakārtota: ir labs grāmatvedes
darbs, ir pieklājīgs dzīvoklis galvaspilsētā.
Dienas ritējušas rimti un prognozējami. Taču
viens spontāns lēmums var izsist no šķietamā
līdzsvara, un, skat: visnotaļ cienījamā sieviete
labākajos sievietes gados pēkšņi atrodas tādā
vietā, kur pat autobusi vairs nepietur.
“Tu sēdi visu dzīvi kā tāda vietējā stacija,
bet vilcieni tikai brauc garām, garām,
garām...”

Gundegas Repšes jaunā eseju grāmata sniedz
personisku
ieskatu
aizvadītajā
Latvijas
simtgades gadā. Rakstnieces dienasgrāmatā
tverts laika posms no 2017. gada 18. novembra
līdz 2018. gada 18. novembrim.
“Līdzās Latvijas simtgades fanfarām un
bagātīgajām svētku reportāžām gribējās saskatīt
jubilejas gadu caur viena indivīda pieredzi.
Ieraudzīt (vai neieraudzīt) valsti sevī. Žanrs –
dokumentāla esejistika.”

Neparastais, interesantais ironisko stāstu
krājums “Visas sēdvietas izpirktas” ir
Ligitas Paegles pirmā grāmata. Par savu
stāstu varoņiem un nevaroņiem, kuru
dzīves ikdiena un īpaši notikumi vijas
cauri krājumam, pati autore raksta:
“Ir tādi personāži, kam pietiek ar vienu
stāstu, un ir citi, kas baksta autoram
sānos un pieprasa vēl, jo, redz, viņi atkal
ir kaut ko sastrādājuši. Tad autoram
neatliek nekas cits kā to visu pierakstīt.
Un vēl ir tie, kas apvainojušies, jo nav
dabūjuši galvenā varoņa titulu. Tā šie
tēli brīvi staigā pa krājumu, neparastos
veidos risinādami savas parastās
problēmas.”

Veiksmīgais uzņēmējs Georgijs Sudžava
jeb, kā viņu dēvē draugi un tuvinieki,
Goša tiek atrasts savā mājā noslepkavots.
Uzsākot izmeklēšanu, Maksis Mežals
drīz vien secina: viss nav tik vienkārši, kā
izskatās.
Visiem
aizdomās
turamajiem
ir
neapgāžams alibi, bet Gošas šķirtā sieva
Dorote, kurai būtu vislielākā motivācija
atriebties,
ir
pazudusi.
Kur meklēt Doroti? Kurš nogalinājis
Gošas kādreizējo biznesa partneri
Antonu?
Arī policijas priekšnieks Deģis un
pilsētas mērs Kozlovs sēž kā uz
pulvermucas – kādreizējā draudzība ar
Gošu šodien var sagādāt lielas
nepatikšanas...

Parasts pirmais septembris, vai ne?
Un tad jūs ieraugāt viņu – spilgti dzeltenā
kleitā, ar gariem ziliem matiem... Sākumā
jūs noturat viņu par žurnālisti. Tad par
solisti, kas nodziedās Latvijas himnu, jo
skolas magnetofons kārtējo reizi ir saplīsis.
Un tad jūs uzzināt – šī persona ir jaunā
skolas
direktore.
Te kaut kas nav kārtībā. Varbūt viņa ir no
TV šova? Un ja nu policiste? Nē... Aktrise?
– Tas ir jānoskaidro, ir jānoorganizē misija
„Atmaskot
direktori”!
Jūs pat nevarat iedomāties, kādos
notikumos šīs misijas dēļ iekuļas Ričijs no
8. a, ieraudams līdzi draugus – Vili, Imi,
Alīnu!
Detektīvs, piedzīvojumu azarts, skolas
dzīves pazīšana līdz matu galiem, līdz
pēdējai vīlītei un... sapnis par skolu, kurā
visiem skolēniem patīk mācīties.

Leo Murneks ir nostrādājis cirkā 35 gadus,
pēdējos 20 par lauvu dresētāju. Guvis labus
panākumus un ar savu atrakciju “Zvēru karaļi”
apbraukājis pusi pasaules...
Margaritas Grietēnas jaunākais kriminālromāns
kā allaž savā viegli ironiskajā stilā paver
priekškaru tur, kur vienkāršais cirka skatītājs
ielūkoties nevar. Taču, par spīti izteiksmes
vieglajam rotaļīgumam, cirkā ne viss ir tik
rotaļīgi. Izrādās, arī mākslas pasaulē mēdz būt
konkurence, nenovīdība un... slepkavība.

Uz ko paļauties, kad pasaule ir kļuvusi
neprātīga?
Pirmā pasaules kara ellē ģenerālis Jānis
Krišlauks satiek mūža mīlestību Ievu. Kaisles
pilna nakts aizsāk dzimtas sāgu. Brālis karo
pret brāli, sieva nodod sava bērna tēvu,
meitene zaudē mīļoto, ticību dzīvei un izvēlas
nocietināties, lai bēgtu no sāpēm...
Vai ir taisnīgi izpildīt nāvessodu saviem
cīņubiedriem, ja viņi rīkojušies zemiski? Vai ir
vismaz kaut kas svēts un neskarts, pie kā rast
patvērumu, kad karš būs beidzies? Un vai
mājās gaida vien sagrauti sapņi?...

Māksliniekam Jānim Vanagam uzdod
uzgleznot Pirmā pasaules kara karavīra Jāņa
Krišlauka portretu. Krišlauks bijis ārkārtīgi
līdzīgs Vanagam, un tas aizsāk Vanaga
meklējumus savai patiesajai identitātei
(Krišlauks vēlāk izrādās viņa vectēvs). Šī
saikne savieno 90.gadus, mazdēla laiku, un
Pirmā pasaules kara un pēckara gadus –
sižets lec no viena laika uz otru organiski,
kopā veidojot vienotu dzimtas stāstu.

Grāmatā "Kustinu dzīvi" autors caur
savas personības prizmu vēsta par
žurnālista spilgtākajām atklāsmēm laiku
lokos, īpašu uzmanību veltot Sēlijai un
tās iedzīvotājiem. "Andris Grīnbergs.
Joprojām ar krampi. Ar skarbu pieredzi,
bet jūsmīgs. Dzīves realitātes pētniek,
nekļuvis par ciņiki. "Latvijas Avīzes"
žurnālists un dzejnieks. Kas paliek aiz
žurnālista mūža? Jautā autors un
smiedamies pats arī atbild: "Hektāriem
izcirsta meža..." Šī grāmata parāda, ka
ne tas vien: arī dziļāja izpratne par
rakstīto, nospiedumi savā un citu dzīvē
un mainīti ļaužu dzīves tecējuma
virzieni."

Kādu dienu Lienes Itālijas mājā ierodas jauns
puisis Džannī. Lienei liekas, ka laiks ir atkāpies.
Liktenis viņas dzīvē atkal veicis kārtējo salto.
Puisis ir viņas jaunības mīlestības dēls. Ne viņas
dēls, bet tik neizsakāmi līdzīgs tēvam, ka Liene ir
gatava ceļot līdzi Džannī un viņa draudzenei
Anabellai Lī, lai vēlreiz satiktos ar savu jaunību.
Vai viņi satiksies?
Garajā pārbraucienā Liene ceļo arī cauri laikam,
kas pilns ar izjūtām, notikumiem un cilvēkiem
Latvijā.

2017. gada jūnijā uz Vjetnamu dodas 7 ceļotāji,
kuru mērķis ir atgādāt atpakaļ no Laokajas uz
Rīgu
autoekspedīcijas
“Rīga–Melburna”
automašīnu — pārbūvētu “ugunsdzēsēju”
Mercedes Benz 1113, kas pirms gandrīz
astoņiem gadiem pamests pie Vjetnamas
robežpārejas punkta. Tas nav viegls uzdevums,
jo mašīnai, pēc astoņu gadu stāvēšanas tropiskā
klimatā, ir nepieciešami nopietni remontdarbi,
bez tam, tā ir iestrēgusi starp Ķīnu un
Vjetnamu, kurās iebraucot ir jānokārto
speciālas atļaujas, kas ir ļoti sarežģīts, dārgs un
laikietilpīgs process. Pirms došanās tālajā ceļā
Latvijā tiek veikti nopietni sagatavošanās un
plānošanas darbi. Vai izdosies šī gandrīz
“neiespējamā
misija”?
Par
tālā
un
neprognozējamā ceļojuma norisi lasiet Harija
Sila grāmatā “Pamests Vjetnamā”…

Grāmatā apkopoti pilnīgi jauni, kā arī daži
agrāk jau publicēti autora Ziemassvētku
pantiņi, kā arī Ziemassvētku dziesmu vārdi.
Dziesmas pazīstamas darījušas grupas “Līvi”,
“bet bet”, “Fomins & Kleins”, “Dzeguzīte”,
kā arī izpildītāji Lauris Reiniks, Normunds
Rutulis, Andris Ērglis, Ainars Virga un Putnu
Balle.

Pēc tam, kad Mollija ir pieļāvusi lielāko kļūdu
mūžā, viņas skaistajai dzīvei Londonā tiek pielikts
trekns punkts. Mollijas vīrs Deivids visu dzīvi ir
sapņojis par savu saimniecību, un ģimene pārceļas
uz dziļiem laukiem. Vīrs un bērni ir sajūsmā,
toties Mollija jūtas kā nokļuvusi katastrofu
pasaulē...
Tikmēr pēkšņi nomirst nekad nesatiktais vīra
tēvocis. Tieši viņa atstātais mantojums varētu kļūt
par Mollijas brīvbiļeti uz Londonu...
Pēc kādas pikantas epizodes pavisam nejauši
Mollija nonāk ciema ļaužu valodās, un tagad viņai
patiešām jātiek projām no laukiem. Ja vien viss
būtu tik vienkārši...

Railija Makfērsone visu mūžu ir ticējusi, ka viņas
vecākā māsa Līza – skaistā un talantīgā vijolniece
– pusaudzes gados mīklainos apstākļos gājusi
bojā. Šis notikums lielā mērā ietekmējis Railijas
dzīvi, kurā vienmēr klātesoša ir apziņa par zaudēto
māsu. Tagad, kad miris tēvs, kārtodama ģimenes
mājas arhīvu un tēva kolekcijas, divdesmit gadus
pēc traģēdijas Railija atrod pierādījumus tam, ka
māsa joprojām ir dzīva...
Rodas neskaitāmi jautājumi: Kā tas ir iespējams?
Vai tēvs to zināja? Un, pats galvenais, kas ir
noticis ar vecāko māsu Līzu?
Railijas jaunie atklājumi liek apšaubīt visu, ko
viņa zina par savu ģimeni.

Pēc mīļotā tēva – noslēpumainā miljardiera Pā
Solta, kā viņu dēvēja adoptētās meitas, –
negaidītās nāves Tigija pārceļas uz nomaļu,
mazapdzīvotu vietu Skotijā. Tur viņai tiek
piedāvāts sirdij tīkams darbs: rūpēties par
dzīvniekiem plašajā muižas saimniecībā, kas
pieder Čārlijam Kinērdam.Tigijas mierpilnā dzīve
mainās, kad Čilijs, vecs čigāns, kurš īpašumā
dzīvo jau daudzus gadus, izstāsta par sen izteiktu
pareģojumu, kas vēsta, ka tieši viņš aizvedīs
Tigiju uz dzimteni Granadā Spānijā... Tur, pie
varenās Alhambras, Tigija atklāj savu saistību ar
leģendāro Sakromontes čigānu kopienu, no kuras
cēlusies La Kandela – izcilākā tālaika flamenko
dejotāja. Tigija izzina eksotisko un sarežģīto
ģimenes pagātni un apdāvinātas čigānu bruja
uzraudzībā sāk apzināt un izkopt iedzimto
dziedināšanas talantu. Bet pienāk brīdis, kad
viņai ir jāizlemj, vai palikt pie jaunatrastās
ģimenes vai arī atgriezties Skotijā pie Čārlija…

Vasaras naktī policija uz jahtas, kas pamesta dreifē
Stokholmas arhipelāgā, atrod mirušu jaunu sievieti.
Sāļais ūdens plaušās liecina, ka viņa ir noslīkusi,
tikmēr viņas drēbes ir pilnīgi sausas. Nākamajā
dienā kāds augsta ranga ierēdnis tiek atrasts
pakāries savā pilnīgi tukšajā dzīvoklī. Ja tā bija
pašnāvība, uz kā viņš pakāpās? Kamēr Jona Linna
šķetina savstarpēji it kā nesaistītos notikumus,
lasītājs soli pa solim, brīžiem virtuozos lēcienos,
ierauga arvien plašāku panorāmu. Romāna
notikumi tā izskaņā iepeldēs arī Rīgas jūras līcī.

Pagājuši jau deviņi gadi, kopš Lārkina atstāja
savu dzimto pilsētu cerībā tur nekad
neatgriezties – un cerībā aizmirst sāpīgos
notikumus, kas saistās ar mājām. Tomēr, kad
Lārkina uzzina, ka viņas māte ir pazudusi,
sieviete saprot: ir laiks atgriezties vietā, kuru
viņa vienlaikus mīl un ienīst, pie ģimenes un
seniem draugiem, kuri viņu allaž ir gaidījuši
atpakaļ. Šķetinot mātes pazušanas apstākļus,
Lārkina atklāj gadiem ilgi glabātus ģimenes
noslēpumus. Noslēpumus, kuri aizved tālā
pagātnē, pie trīs draudzenēm, jaunām sievietēm,
kuru sapņus par laimīgu nākotni pārrāva kāds
traģisks notikums...

Pēc Meritas Heivordas vīra Kela nāves ir pagājuši
divi gadi, un piepeši viņa saņem negaidītu vēsti par
to, ka ir mantojusi Kela ģimenes māju Bofortā
Dienvidkarolīnas štatā, kur dienas nošķirtībā bija
vadījusi Kela vecmāmiņa.
Merita dodas uz uz Bofortu, kur viņu sagaida
nams, par kuru viņai iepriekš nekas nebija zināms
un satraucoši vīra agrākās dzīves noslēpumi. Jau
drīz vēl svešajā mājā Merita ir spiesta atklāt
Heivordu ģimenes sarežģītos pagātnes vijumus un
ieskatīties acīs pati savām bailēm...

Talantīgā žurnāliste Lija Stīvensa sava skandalozā
raksta dēļ zaudē darbu un vēlas atstāt Bostonu, lai
sāktu visu no nulles. Nejauši sastaptā draudzene
Emija, kura tikko piedzīvojusi sāpīgu šķiršanos,
piedāvā abām kopā pārcelties uz kādu provinces
pilsētu. Lija varētu pasniegt literatūru vietējā skolā,
un Emija varētu aizmirst bijušo. Tas būtu labākas
dzīves sākums viņām abām.
Tomēr viss nenotiek tik gludi, kā plānots. Neilgi
pēc pārvākšanās pie ezera tiek atrasta smagi
savainota sieviete, kas ir pārsteidzoši līdzīga Lijai.
Pēc pāris dienām pazūd Emija. Sākas dīvainu
notikumu virkne, kurā Lija saprot, ka varbūt nemaz
nav pazinusi savu draudzeni. Vēl vairāk: varbūt
viņas draudzene nemaz neeksistē... Un varbūt šajā
pilsētā neviens nav tas, par ko izliekas. Ieskaitot
viņu pašu...

Nakts vidū mežā pie Rupertshainas aizdegas
dzīvojamais treilers. Krāsmatās tiek atrasts
bojāgājušais. Olivers un Pia izmeklē
ļaunprātīgu dedzināšanu. Drīz pēc tam kādā
pansijā tiek atrasta mirusi veca sieviete. Olivers
ir satriekts, jo pazinis šo sievieti jau kopš savas
bērnības.
Izmeklēšanas gaitā atklājas saikne ar seniem
notikumiem, kas risinājušies 1972. gada vasarā.
Toreiz bez pēdām pazuda desmitgadīgais
Arturs, Olivera labākais draugs, bet
izmeklēšanā nekas tā arī netika atklāts. Olivers
un Pia ķeras pie lietas atkārtoti, cenšoties
pārvarēt apkaimes iedzīvotāju neuzticēšanos un
nevēlēšanos cilāt senas atmiņas...

Pirms tu aizej ir emocionāli spēcīgs vēstījums
par mīlestību un zaudējumu. Šis ir stāsts, kas
salauzīs sirdi un pēc tam atkal to sadziedēs.
Romāns, kas liks domāt vēl ilgi pēc tā
izlasīšanas.
Visām Jojo Mojas un Sesīlijas Ahernas
lasītājām!

“Franču svīta” ir plaša vēriena panorāmisks darbs, kas kaut
kādā ziņā atgādina “Vējiem līdzi” un dīvainā kārtā sasaucas ar
pašas autores likteni. Gribētos sacīt, ka šī grāmata ir par
cilvēka dabu un tās izpausmēm lielu pārmaiņu laikos - tās ne
vienmēr ir tādas, kādām tām vajadzētu būt. Mīlestība
uzplaukst ne tur, kur tā gaidīta, izdevīgums liek aizmirst
sakāves rūgtumu, divkosība dzen bārstīt skaļus vārdus, slepus
doties pie uzvarētāja un nosūdzēt, taču šodienas uzvarētāji rīt
būs zaudētāji, lai gan vēl to nezina. Tas viss mums šķiet ļoti
pazīstams, jo ir piedzīvots. Un ir skaidrs, ka autore runā par
savu pieredzi. Lai gan atrisinājumu Irēna Nemirovska nedod,
nojauta norāda, kāds tas būs. Un vēsture apliecina tās
pareizību, lai gan autore pati vēl nav tikusi skaidrībā par
iznākumu. Viss vēl turpinās. Rakstniece precīziem triepieniem
darina veselu portretu galeriju, iemūžinot laikmeta iezīmes, un
šīs personas vēlāk izrādīsies saistītas šādā vai tādā veidā.
Iedzīvotāju attieksme pret iebrucējiem attēlota smalki un
niansēti, iekarotāju izjūtas un atšķirīgu tautu attiecības tāpat,
nav melnbalto toņu, labo un slikto, jo jebkur, arī karā, pastāv
tā dēvētais “cilvēciskais faktors”.

Ceilona,
1935.
gads.
Veiksmīga dārgakmeņu tirgotāja meitas Luīzas
Rīvas un viņas vīra Eliota, šarmanta biznesmeņa,
laulība šķiet nevainojama. Viņiem ir viss, taču
nav bērna, pēc kura abi ļoti ilgojas.
Kamēr Luīza cenšas pārvarēt zaudējuma sāpes
pēc vairākām neveiksmīgām grūtniecībām, Eliots
arvien biežāk laiku pavada netālajā kanēļa
plantācijā. Kad viņš negaidīti aiziet bojā, Luīzai
vienai nākas šķetināt vīra noslēpumu. Vairākkārt
apmeklējot plantāciju, Luīza ieskatās tās
īpašniekā Leo, skarbā, bet labestīgā vīrietī. Kad
atklājas Eliota rīcības patiesie iemesli, Luīzai ir
tikai viens cilvēks, pie kura vērsties, – Leo…

“DNS” aizsāk jaunu detektīvromānu sēriju, kurā
noziegumus izmeklē psiholoģe Freija un detektīvs
Huldars.Savās mājās Reikjavikā tiek atrasta brutāli
nogalināta jauna sieviete, un vienīgais liecinieks,
kurš varētu sniegt kādu informāciju par šausminošo
slepkavību, ir upures septiņus gadus vecā meita
Margrēta, bet viņa atsakās runāt... Drīz pēc tam tiek
nogalināta vēl viena sieviete.Izmeklēšana kļūst
sarežģītāka. Slepkava sūta savādas norādes, bet nav
zināms, vai policija spēs tās atšifrēt. Detektīvs
Huldars un psiholoģe Freija, kura ir specializējusies
darbā ar vardarbību pārcietušiem bērniem, ir spiesti
strādāt pie lietas izmeklēšanas kopā. Freija neuzticas
policijai un vēl mazāk – Huldaram, jo vēl nesen,
iepazīstoties ar viņu kādā bārā, Huldars bija teicis,
ka strādā par galdnieku. Tomēr psiholoģe ir
apņēmības pilna aizsargāt mazo Margrētu...

“SĀGA” ir otrais darbs sērijā par psiholoģes
Freijas un detektīva Huldara izmeklētājiem
noziegumiem.
Skolas pagalmā tiek atrakta laika kapsula ar
skolēnu pirms desmit gadiem rakstītiem
sacerējumiem. Starp tiem viens ir tik savāds,
ka skolas vadība nolemj to nodot policijai.
Tajā ticis izteikts brīdinājums par vairākām
slepkavībām, kas notiks 2016. gadā – desmit
gadus tālā nākotnē. Lai gan nešķiet, ka šis
pusaudža rakstītais būtu jāuztver patiešām
nopietni, Huldars un Freija ķeras pie vēstījuma
autora identificēšanas. Seko nepatīkami
notikumi un slepkavības. Huldars un Freija
tiek ierauti jaunas šokējošas lietas epicentrā,
un nu vēstījuma autora atrašana kļūst vitāli
svarīga...

Natālijas dzīve sabrūk vienā vakarā: viņa tiek
apcietināta par vērienīgām finanšu mahinācijām
savā un vīra uzņēmumā. Pēdējais, ko sieviete
redz, izejot no mājas saslēgta rokudzelžos, ir
viņas dēla asaras un vīra saniknotais skatiens.
Viņa ir pievīlusi savu ģimeni, zaudējusi savu
reputāciju un biznesu.
Tomēr visbiedējošākā ir apziņa, ka sieviete
neatceras savu noziegumu, bet pierādījumi ir
neapstrīdami.
JA TO NEIZDARĪJU ES, KURŠ TAD?
Uz vairākiem gadiem Natālija tiek izrauta no
savas dzīves. Cietuma ellē viņai palīdz izdzīvot
tikai domas par dēlu un vēlme uzzināt atbildi uz
jautājumu, kas patiesībā notika. Vai pašas prāts
ieslodzījis viņu maldīgu atmiņu labirintā?

Ko darīt, ja augs sāk nīkuļot un vīst?
Tad meklē padomu grāmatā "Kā nepiebeigt savu
telpaugu".
Tajā
uzzināsi:
* kāpēc sansevjēra vīst, kaut gan to tik čakli
laisti;
* kāpēc lirveida fikusam pēkšņi nokrīt lapas;
*
kur
lai
novieto
juku;
* kā pēc noziedēšanas saglabāt Alpu vijolīti u.c.
Grāmata "Kā nepiebeigt savu telpaugu" palīdzēs
radīt veselīgu, zaļojošu istabas augu oāzi.

Kā atbrīvoties no stresa visās tā izpausmēs un
iemācīties dzīvot mierīgu, laimīgu un mīlestības
pilnu
dzīvi.
Es ziņu, kā tev sāp. Es pazītu tavas ciešanas. Šī
grāmata ir atbilde tavam saucienam pēc
palīdzības. Tā ir rakstīta tev. Tā neatbildēs uz
visiem jautājumiem, neatrisinās katru neskaidrību
un neizdziedēs katru kaiti, tomēr tā var palīdzēt
spert pirmo nelielo soli un uzņemties drusciņu
atbildības, kas sniegs tev spēju izvēlēties, kā
reaģēt uz dzīvi, visumu un visu pārējo!

Grāmata aicina pedagogus un vecākus kopā ar
bērniem runāt par emocijām. Par tām runāt nekad
nav par agru. Mūsu bērnu sapņi, cerības, bailes un
citas izjūtas ietekmē viņu izturēšanos dažādās
situācijās. Ir svarīgi saskatīt, kad bērniem ir
nepieciešama palīdzība un atbalsts. Šī grāmata
palīdzēs saprast, cik svarīgi ir atpazīt savas
emocijas, un izpētīt, kā un kāpēc tās rodas. Bērnu
un pieaugušo pārdzīvojumi ir vienlīdz svarīgi un
par tiem nevajag kautrēties runāt.
Mums visiem ir nepieciešama laba garīgā veselība,
lai dzīvotu pozitīvi un tiktu galā ar dzīves grūtībām.
Savu izjūtu atpazīšana, runāšana par tām un
atbalsta meklēšana ir dzīvē noderīgas prasmes, kas
palīdz pieaugt un pilnveidoties. Tās sniedz atbalstu
arī veiksmīgām attiecībām, pastiprina interesi par
mācīšanos un galu galā veido mūs par spēcīgiem
pieaugušajiem, kas ar pārliecību un ticību sev spēj stāties pretī pasaulei.

