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Juris Lorencs    Ceļi un cilvēki

• Šī grāmata iepazīstinās ar rakstniekiem Polu Boulzu,

Radjerdu Kiplingu un Lorensu Darelu, fiziķiem Nilsu Boru

un Ļevu Landau, kinorežisori Lēniju Rīfenštāli, sapņotāju par

tālām pasaulēm Konstantīnu Ciolkovski un Krievijas

imperatoru Pēteri I. Tā aizvedīs uz Maroku, Indiju, Krieviju,

Dāniju, Vāciju, Ēģipti un Sudānu. Uz vietām, kur šie cilvēki

dzīvoja, radīja un mīlēja.



Sandra Landorfa Iz redzēts (Viktors Lapčenoks)

• Stāsts par strādnieku puiku, kurš no Teikas putekļainajām 

ielām kāpa uz spožākajām skatuvēm Latvijā un ārpus tās, 

latviešu estrādes izcilāko dziedātāju Viktoru Lapčenoku.



Dace Priede Saule špagas asmenī. 1.grāmata

• Romāns “Saule špagas asmenī” ir pirmais Daces Priedes darbs, kas

savulaik žurnāla “Karogs” un Raimonda Gerkena romānu konkursā ieguva

veicināšanas prēmiju un tagad tiek izdots atkārtoti.

Romānā ir daudz autobiogrāfisku motīvu – tas ir vēstījums par jaunas

aktrises Artas sarežģīto, pretrunu pilno dzīvi 20. gadsimta 70. gadu Latvijā,

kurai paralēli plūst Artas fantāzijā dzimušā jaunā barona Žaka Ranjē gaitas

romantizētā iztēles pasaulē. Dueļi, cīņas, dzimtu naids, ievainojumi,

nepiepildīta mīlestība, uzticamība, krāšņi tērpi un saule špagas asmenī –

tas viss Artas pasaulē savijies nesadalāmā veselumā, un dažreiz pat grūti

atšķirt, kura no abām tad ir īstā dzīve.



Dace Judina Ceturtais kauliņš

• Par veciem grēkiem vienmēr jāmaksā dubultā. Katram pašam jāgādā par spārniem, kas 

viņu uznesīs debesīs. Tiem, kas redz tālu, jāiemācās saskatīt trūkstošos bilžu mīklas 

gabaliņu arī sev līdzās...

Vai televīzijas producenta nāve ir nelaimes gadījums? Vai viņa mīļākā gājusi bojā 

nejauši? Kāpēc viss norāda uz Ģirtu un Zani, kura kāzu priekšvakarā aizbēgusi no 

līgavaiņa?

Pulkvežleitnantam Kaķītim un pārējiem Basa detektīvaģentūras darbiniekiem jāvelk 

smags vezums – vairākas lietas. Noderētu ikviena palīdzīga roka, sevišķi – Annas Elizabetes 

asais prāts un leģendārā intuīcija. Taču viņa aizceļojusi uz Austriju, lai baronu Bergu 

rezidencē pētītu dzimtas arhīvu. Taču miera nav arī Eiropas vidienē – atklājusi viešņai 

Bergu dzimtas melnos plankumus, traģiskā nāvē mirst Berghofas saimniece Leontīne, un nu 

Annai šī mīkla jārisina kopā ar Volfsbergas policiju...

Bet kādā Rīgas dzīvoklī gaišreģe Ursula zīlē ar četriem rūnu kauliņiem, un tie brīdina –

viss tikai sākas...



Biruta Eglīte  Ceturtais bauslis

• Iznācis Birutas Eglītes stāsts par kuplo Spridzānu dzimtu - "Ceturtais 
bauslis".

Grāmatā stāstīts par Spridzānu dzimtas likteņiem Latvijas 100 gados –
skaudri, dzīvi un patiesi. Tajos ir notikumi, kas veidojuši mūsu valsti un 
mainījuši cilvēku dzīvi – iedvesmojot un apbalvojot, laužot un sadragājot, 
liekot pielāgoties un pārbaudot izturību un godaprātu. Valsts veidojas kopā ar 
saviem iedzīvotājiem, to dzimtām, kas turas kopā, cits citu balstot, bet ir arī 
kritiski brīži, kad pazūd jebkādi kontakti un tos atjaunot ir ļoti grūti. Ne velti 
ceturtais Dieva bauslis skan:
Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai Tev labi klājas un Tu ilgi dzīvo savā 
zemē.



Vladimirs Kaijaks, Māra Svīre   Vēstule

• "Vēstule var iepriecināt, vēstule var skumdināt, paretam gadās, ka vēstule iejaucas 

cilvēka liktenī, notikumi sāk vērpties pavisam citādi, nekā iepriekš gribēts, un 

mīlestībai basām kājām jāiet asām šķembām kaisīts ceļš – kā notiek šajā romānā.

Vladimirs Kaijaks paspēja to uzrakstīt līdz pusei. Viņš nekad nevienam, pat man, 

nestāstīja, ko raksta. Nejautāju un nespiegoju, kad viņš kaut kur aizgāja, zināju, ka, 

tikko pabeigs, iedos izlasīt. Kad Vladimira vairs nebija, ilgi neuzdrošinājos apskatīt 

uzrakstīto, likās: nedrīkstu, jo vēl tikai pusē... Tomēr saņēmos, jo sapratu, ka pabeigt 

vajadzēs man.

Izrādījās, šis ir turpinājums romānam “Meitene no nekurienes”, bet tiklab lasāms kā 

patstāvīgs darbs. Līdz 167. lappusei ir Vladimira Kaijaka teksts, tālāk – mans. 

Centos iztēloties, kā viņš būtu sižetu risinājis. Skaidrs, ka vajadzīgi notikumi un 

cilvēku rīcība Kaijaka stilā, manā romānā tas droši vien būtu mazāk dramatiski."

Māra Svīre



Dagnija Dreika  Savējie

• Romānā attēlotā būtne - antikvāre Švatluma no Jūrmalas, savas tautas

vēstures pētniece - ir kā intuīcijas iemiesojums. Svarīga loma viņas

dzīvē ir tradīcijām, dzimtai, ģenetiskajam mantojumam, savējiem.

• Viņas Visums ir kā milzīga senlietu krātuve, bet padomdevēja - savējo

gudrību glabātāja Ilza. Virtuvē, kura ir mitekļa centrs, saskaras garīgā

un taustāmā pasaule. Večiņa tur stāsta radiniecei visu, kas

aizbildināmajai jāzina - par nerakstītiem nosacījumiem, ģimenes

mantojumu un notikumiem, kas risinājušies šajā dzimtā. Līdz atklāj,

kas jādar, lai atbrīvotos no nelietīga cilvēka tīklojumiem un mājā

ienāktu laime.



Daina Grūbe  Ducis cara rubļu jeb No 

svētdienas līdz svētdienai

• Ir 1897. gads. Vai septiņgadīgā Mīnīte, parasta latviešu zemnieka meita, jauš,

ko viņai sola lielā pasaule? Un tā patiesi ir liela, jo netālu no Veckalniņu

mājām milža miegā klusi dus Vītolkalns, no kura – ai! – cik plaši apvāršņi

paveras! Lielais Debesu Lākturis mēness taču apspīd visu – gan to, kas tuvu,

gan to, kas tālu un acij nav saredzams. Pasaule ir liela un gaida Mīnīti.

Jā, Mīne Kalēja mierā vis nesēdēs. Kājas naski zib, rokas grib darba, un galva

pilna nākotnes sapņu un ieceru. Viņa mācās un strādā. Rīga, Pēterburga,

Maskava, Vladivostoka un pat Ķīna. Pārciests Pirmais pasaules karš, iepazīti

visdažādākie ļaudis un pieredzētas ne tikai sāpes, bet arī neticami brīnumi.



Jānis Lejiņš   Vīrieša sirds

• Romānā “Vīrieša sirds” ir Vēsture, bet šī kaprīzā dāma nav grāmatas galvenā

persona. Pamatstāsts ir par armijas instruktoru Ludi Šteinbergu, kurš 1939. gada

pavasarī ierodas kādas mazpilsētas ģimnāzijā, lai mācītu zēnus kļūt par īstiem

vīriešiem. Viņš pats, protams, labi zina, kā tas darāms, un sparīgi ķeras pie darba.

Bet tad notiek kaut kas dīvains, un pareizākajam no pareizajiem vīriešiem nojūk

visi orientieri. Viņa rūpīgi koptajā mazajā vecpuiša pasaulītē ienāk Viņa...

Taču lielās pasaules dzirnas ir sākušas savu baiso gaitu un ir gatavas samalt

ikvienu, kurš nokļūst starp akmeņiem. Daži sižeta pavedieni aizvijas vēl tālākā

pagātnē, citi iestīdz nākotnē. Un izrādās, ka itin viss šajā brīnumainajā pasaulē ir

nesaraujami vienots un daži sīki graudiņi nav pa spēkam pat smagajiem

dzirnakmeņiem.



Andra Manfelde Virsnieku sievas

• "Pagājušā gadsimta 70. gadi, Liepāja, PSRS rietumu robeža.

Dzīve divās pasaulēs, kuras savieno izgriežams tilts ar

caurlaides posteni, pa vidu — karakuģu un zemūdeņu ceļš.

Militāristi un civilisti, krievi un latvieši, savējie un svešie.

Dzīve, ko mānīgi viegli pavairot ar melnbaltām plakātu

klišejām, bet apaudzēt ar siltu, sajūtās un nozīmēs elpojošu

cilvēcisku būtību spēj vien Dievs, māte un rakstnieka talants."

Vents Zvaigzne



Inga Ābele   Duna

• Vēstures romānu sērijā "Mēs. Latvija, XX gadsimts" klajā laistais Ingas

Ābeles romāns "Duna" vēsta par 1949. gadu Rīgā, Sēlijā un Latgalē.

Daugava, cilvēku un sugas rikšotāju likteņi. Andrieva Radviļa zirgam

no rūgtā ciešanu biķera netiek aiztaupīta ne lāse, tad kāpēc lai jel kas

tiktu aiztaupīts viņam? Šī galvenā varoņa rezignētā doma vada visu

romānu un paliks lasītāja prātā vēl ilgi pēc grāmatas aizvēršanas.



Arnolds Auziņš  Pūcei aste noziedēja

• Ja iedomājas kaut ko nepaveicamu, saka; "Kad cirvja kātam lapas

plauks"vai "Kad pūcei aste ziedēs". Arnolds Auziņš izvēlējās par sava

romāna nosaukumu "Pūcei aste noziedēja", jo notika negaidītais -

latviešu meitene iemīlējās guculī, kas pēc 1969. gada lielās rudens vētras

atbrauca uz Kurzemi zāģēt kritušos kokus. Padomju laika nejēdzības ir

fons, uz kura risinās jauniešu attiecības - mīlestība, greizsirdība un visādi

pārpratumi. Principiāliem cilvēkiem nekad nav bijusi viegla dzīve, turklāt

nāk klāt arī sarežģījumi personiskajā dzīvē. Romāna galvenajam varonim

- jaunam zootehniķim jāiztur daudzi pārbaudījumi, viņš nesalūst, bet

kļūst stiprāks.



Vēsma Kokle – Līviņa  Dzīve mirkļu mainībā

• Šajā dzejoļu krājumā autore ''pieskaras'' mūsu Latvijas

gadalaikiem ar savām izjūtām no jaunības līdz mūža nogalei.

• Grāmatiņas beigās autores sacerēto dziesmu vārdi ar notīm (5

dziesmas).



Gabriela Cīrule   Kritiens uz augšu

• Humorpilnā un nebēdnīgā stāstījumā autore risina problēmu, ar kādu
savā dzīvē saskārusies teju vai katra sieviete. Dorotejas dzīvesprieks
un pašironija lasītāju aizraus un liks smaidīt, bet darbā nemanāmi
ievītie jautājumi par dzīves jēgu mudinās aizdomāties – ko gan mēs
katrs darām ar savu dzīvi?

• Svarīgi: romānu iespējams lasīt arī kā pasaulē populārāko diētu
rokasgrāmatu!

• Viss sākās ar prieku. Ar lasīšanas prieku. Vēlāk tas pārauga
rakstīšanas priekā, un piedzima rakstniece Gabriela Cīrule.
Viņa prot apturēt laiku. “Pagaidi! Pasaki to vēlreiz! Man tas ir
jāpieraksta!”izslējusi rādītājpirkstu debesīs, sauc Gabriela, un laiks
apstājas. Debesīs tiek nospiesta replay poga, un uz salvetes vai
reklāmas bukleta malas piedzimst jauns varonis vai notikums



Andris Kolbergs    Bise un kapakmens

• Medības. Tieši par tām stāstīts Kolberga jaunākajā grāmatā “Bise un
kapakmens”.

• Ja reiz medības, tad gluži loģiski, ka pēc medībām izskan arī žanrs, ko
lāgiem mēdz dēvēt par medību stāstiem. Pats par sevi saprotams, ka
medību stāsti ietver gluži reālus lāgiem komiskus, lāgiem dramatiskus
atgadījumus iz medību pieredzes, arī – atmiņas, kas gadu desmitos
sakrājušās gana daudz. Tāpat saprotams, ka neiztrūkstoša medību stāstu
sastāvdaļa ir visāda veida pārspīlējumi, kaut gan, pieļauju, mednieki ar
pārspīlējumiem neaizraujas tik ļoti kā makšķernieki, jo medības ir
kolektīvs pasākums, kurā ļauži savām acīm skata cits cita veikumu un
kolēģiem ar visprastāko fleitēšanu neko daudz neļauj aizrauties.



Gina Viegliņa – Valliete Dievs - piedod! 

• Romāns “Dievs, piedod!” daļēji ir izdomāts, daļēji balstās uz kāda 

šofera dēla — viņam šodien ir pāri septiņdesmit — stāstījumu par atrasto 

meitenīti koferī. Toreiz Latgalē, viņu pagastā, cilvēki bija uztraukušies 

un rosījās kā skudras. Skrēja no mājas uz māju ar jauno ziņu — bērns 

koferī. Tas vēl nebija pieredzēts. Gina Viegliņa atzīst: “Vienmēr esmu 

domājusi, kā māte, sieviete varēja — un var arī šodien — pamest savu 

miesas augli? Kāpēc pameta savu bērniņu, kuru gaidīja veselus deviņus 

mēnešus? Pēc ilgām pārdomām pievērsos meitenes priekšteču dzīves 

gājumam, kas kā bumerangs skāra ikvienu no viņiem. Arī atradeni.”



Diāna Čemberlena Sadragātie sapņi

• Slavenā Holivudas aktrise Īdena Railija piedzīvo dramatisku dzīves posmu –
viņas laulība ir izjukusi, karjeras virsotnē ir auksti un vientuļi, un viņa ir nogurusi
no tēlošanas… Īdena nolemj doties uz vecāku māju bērnības zemē, lai atgūtos,
sakārtotu domas un iedvesmotos savam jaunajam projektam. Viņa ir nolēmusi
uzņemt filmu par savu māti Ketrinu Sviftu – populāru bērnu grāmatu rakstnieci,
kura traģiski gājusi bojā, kad Īdena bija pavisam maza.

• Īdena nevarēja nojaust, ka satiks cilvēku, kuram būtu gatava uzticēt visu savu
dzīvi, bet kura noslēpums var sagraut Īdenas sapņus un aizraut jauniegūto laimi
melu bezdibenī…

• Aizraujošs sižets, savīts kā spirāle, kas pa aplim arvien attin negaidītus
pavērsienus, lieliska valoda un ticami tēlu portreti. Romāns, kas ir izlasāms vienā
elpas vilcienā, liek ilgstoši pārdomāt savu dzīvi.



Anna Toda  AFTER 3, Pēc kritiena 

• Pasaulslavenās bestselleru sērijas “AFTER” 3. grāmata ikvienu
lasītāju ieved tieši bangojošu kaislību epicentrā, spraigie
notikumi neļauj atslābt ne uz mirkli.

• Tesas dzīve kļūst aizvien sarežģītāka. Nekas nenotiek tā, kā
gribēts, viņa viļas gan draugos, gan savā mātē. Hārdins ir Tesas
vienīgais stiprais balsts, taču, uzzinājis par mīļotās slepenajām
iecerēm, kļūst vai traks no dusmām. Viņš nevēlas Tesu saprast.
Hārdinam ir sava versija par viņu abu turpmākajiem plāniem.



Jana Veinberga Klavierkoncerts

• Romāns, aizraujoši vērpjot un risinot detektīvintrigu, vienlaikus
psiholoģiski dziļi atklāj, cik būtiski dzīvi var ietekmēt tie pagātnes
notikumi, pār kuriem cilvēkam kādreiz nav bijis varas. Tāpēc ir jāpieņem
izaicinājums – noskaidrot patiesību, lai pēc tam varētu dzīvot tālāk.

• “Ikdienā jau vairākus gadus palīdzu sadarboties cilvēkiem un
organizācijām, lai uzlabotu izglītības kvalitāti. Tas ir dinamisks un
daudzkrāsains darbs, kurš nekad neapsīkst. Tomēr būtiska manas sirds
daļa vienmēr piederēs rakstniecībai. Mana grāmata lasītāja rokās piešķir
dzīvei to dimensiju, par kuru saka: ES ESMU.”

Jana Veinberga



Toms Vuds Ienaidnieks

• Viktors ir bijušais algotais slepkava, kas iesaistījies CIP speciālās vienības

darbā. Pirmais uzdevums – trīs svešinieki. Trīs ātri un nevainojami

šāvieni. Tāds uzdevums Viktoram ir gluži vai dabisks.

• Visam vajadzēja noritēt vienkārši, tomēr… Ar katru šāvienu Viktors

arvien dziļāk tiek ievilkts neiedomājamā sazvērestībā, kurā nevar

uzticēties nevienam un it īpaši pazīstamiem cilvēkiem.

• Likmes ar katru sekundi kļūst arvien augstākas, un Viktors saprot, ka

negribot tiek ierauts sarežģītā spēlē un nākamais mērķis ir viņš pats,

turklāt izejas no bīstamā labirinta nav.



Džons Grišams Likumu pasaules valdnieks

• Klejs Kārters ir jauns krimināltiesību jurists, kas par nieka 

grašiem strādā Vašingtonas Sabiedriskās aizstāvības birojā. Viņš 

negribīgi uzņemas šķietami vienkāršu slepkavības lietu, tomēr 

pēc rūpīgākas iedziļināšanās tās materiālos aina mainās. Klejs 

atklāj, ka tiesāšanās ar zāļu ražotājiem ir visai ienesīgs bizness. 

Jaunatklātā shēma darbojas, lietas kļūst arvien riskantākas un 

arvien ienesīgākas.

Arī slavai, naudai un varai ir sava tumšā puse. Pat labu 

nodomu vadītam, cilvēkam ir grūti neļaut vaļu kārdinājumam un 

alkatībai... Kas uzvarēs?



Jū Nesbē Asinis Sniegā

• Viens slepkava.

Divas lielas problēmas.

• Ūlavs vada vientuļu dzīvi, strādājot par pasūtījuma slepkavu.

Kad pelni iztiku, nogalinot cilvēkus, ir diezgan grūti 

nodibināt ar kādu tuvas attiecības.

Tomēr beidzot viņš ir saticis savu sapņu sievieti.

Bet nu ir radušās divas problēmas.

Viņa ir bosa sieva...

Un Ūlavs ir nolīgts, lai viņu nogalinātu.



Marks Rābe Šoks

• Negulēta nakts tiek garantēta!

• Janam Flosam steidzami nepieciešama atpūtas pauze spriedzes mazināšanai,
un viņa māsa Katija noorganizē braucienu uz brīvdienu māju
Dienvidfrancijā. Līdzi dodas Gregs un arī Laura, Jana slepenā jaunības
mīlestība. No pirmā atkalredzēšanās mirkļa starp abiem atgriežas senā

kaisle.
Taču tad negaisa laikā pēc strīda Laura pazūd. Jans atrod tikai viņas mobilo
telefonu, kura atmiņā glabājas savāds videoieraksts. Viņam nav šaubu: ar
Lauru ir kaut kas ir atgadījies, pat ja neviens cits negrib tam ticēt.
Lauras pēdas aizved uz Berlīni, un, jo dziļāk Jans rokas sievietes pagātnē, jo
dziļāk viņš iepinas drūmā murgā. Pēkšņi viņu sāk vajāt policija un kāds
psihopātisks fantoms. Kad beigās Jana dzīvība balansē uz naža asmens,
viņam gribot negribot jāuzdod sev jautājums: “Kas patiesībā ir Laura?”



Lūsinda Railija Ēnu māsa ("Septiņas māsas" 3.grāmata)

• Zvaigznīte d’Aplijēza pēc mīļotā tēva – noslēpumainā miljardiera Pā Solta – negaidītās 

nāves nonākusi dzīves krustcelēs. Katrai no meitām Pā Solts ir atstājis norādes par viņu 

patieso izcelsmi. Zvaigznīte, noslēgtākā un klusākā no māsām, ilgi nespēj saraut ciešo 

saikni ar māsu Sesi. Tomēr, sakopojusi spēkus un drosmi, arī Zvaigznīte nolemj sekot 

tēva atstātajam pavedienam, tas viņu aizved uz grāmatu veikalu, un sākas pavisam 

nezināmas pasaules iepazīšana...

Pirms simts gadiem jaunā Flora Maknikola ir samierinājusies ar domu, ka nekad 

neapprecēsies. Viņa jūtas laimīga savā ģimenes mājā pie gleznainā Estveita ezera, līdz 

negaidīts dzīves pavērsiens aizved viņu uz Londonu pie Alises Kepelas – ļoti 

ietekmīgas tālaika augstākās sabiedrības dāmas. Drīz vien Flora attopas ierauta 

neticamos un kaisles piesātinātos notikumos sev nezināmā pasaulē, kurā valdošie 

likumi viņai ir galīgi sveši... Uzzinot par Floras piedzīvoto, arī Zvaigznīte beidzot 

uzdrīkstas iznākt no māsas ēnas un dodas pretī jaunai dzīvei un, iespējams, arī 

mīlestībai...



Federika Bosko Mīlestības patiesā nozīme

• Federika Bosko ir sarakstījusi aizraujoši spridzīgu un komisku, taču 

būtībā nopietnu romānu par sievietes centieniem izprast pašai sevi un 

savas jūtas. Grāmatu lasot, brīžiem jāsmej skaļā balsī un brīžiem 

jāmeklē zīmulis, lai pasvītrotu trāpīgas atziņas un izrakstītu citātus. Šis 

romāns ir par sievietēm un adresēts tieši viņām!



Šarlote Linka Pieviltā

• Aizraujošs stāsts par to, kā reiz izdarīta izvēle dramatiski maina vairāku

cilvēku dzīvi.

• Keita Linvila, Skotlendjarda izmeklētāja, ir zaudējusi vienīgo tuvo cilvēku,

kad viņas tēvs tiek atrasts savā mājā nežēlīgi noslepkavots. Tā kā sieviete

neuzticas vietējam izmeklētājam, kuram ir problēmas ar alkoholu, viņa

nolemj pati atrast vainīgo – un atklāj, ka mīļotais tēvs nav bijis tāds cilvēks,

par kādu viņa to uzskatījusi.

• Tajā pašā laikā kāda londoniešu ģimene dodas brīvdienās. Vientuļā mājā

Jorkšīras tīrelī scenāriju autors Džonass Kreins cer paglābties no draudošā

izdegšanas sindroma. Ar viņu kopā ir sieva un mazais dēlēns. Ģimene

nenojauš, ka arī viņu dzīvības tiks pakļautas briesmām: policijas meklēšanā

esošs noziedznieks lūkojas pēc kādas nomaļas slēptuves...



Džodija Ellena Malpasa Miesassargs

• Kamilla Logana ir bagātā un ietekmīgā uzņēmēja Trevora Logana meita.
Visi, kas lasa avīzes, ir informēti par tētiņa princeses izšķērdīgo dzīvesveidu
un neatļautām izklaidēm. Tikai daži cilvēki zina, ka jaunā sieviete smok savā
zelta būrītī – stingrā tēva uzraudzībā – un dara visu, lai kļūtu finansiāli
neatkarīga.

• Džeiks Šārps ir augstākās klases miesassargs – izslavēts ar savu aukstasinību
un spēju koncentrēties uzdevumam pat visbīstamākajos apstākļos.

• Kad Trevora Logana meitas dzīvība ir apdraudēta, viņš nolīgst Džeiku
Šārpu par Kamillas miesassargu. Ne Džeiks nojauš, cik sarežģīts būs viņa
jaunais pienākums, ne Kamilla – cik ļoti viņai ir vajadzīgs miesassargs...



Olivjē Triks Pēdējais lapzemietis

• Jauna grāmata - aizraujošs, spēcīgs un ģeniāls detektīvromāns!

Nelielā Skandināvijas ziemeļu pilsētiņā Kautokeino policijas

virsniekiem Ninai Nansenai un Klemetam Nango jāizmeklē vairāki

noziegumi - vispirms no kultūras centra tiek nozagtas rituālās lapzemiešu

šamaņu bungas. Drīz pēc tam tiek atrasts noslepkavots viens no vietējiem

ziemeļbriežu audzētājiem. Abi izmeklētāji ir pārliecināti, ka noziegumi ir

saistīti, taču vietējos iedzīvotājus nesajūsmina policistu jaukšanās gadu

desmitiem ilgās tradīcijās un lietu kārtībā. Ziemeļu pasaulē taisnā tiesa tiek

īstenota citiem paņēmieniem.



Adele Pārksa Brilles aklai mīlestībai

• Kas kopīgs diviem svešiniekiem lidmašīnā? Jo sevišķi, ja viņi ir pretēji viens

otram itin visā. Džo ir caurcaurēm optimiste, kas cenšas ieraudzīt savas

dvēseles biedru ikvienā vīrietī, kuru sastop. Dīns, savukārt, ir rūdīts ciniķis,

un viņa rūgtā pieredze neļauj uzticēties itin nevienam.

• Dzīve mēdz pārsteigt. Lidojumā starp Londonu un Čikāgu katrs no viņiem

atklāj otrā to, kā pašam ir pietrūcis un par ko nebija ne jausmas. Abu pagātne

liedz būt laimīgiem kopā, tomēr tikai tad, kad lidmašīna nosēžas, viņu

ceļojums sākas pa īstam...

• Psiholoģiski niansētais darbs nedod padomu, kā pareizi rīkoties, lai garantētu

sev apsolīto laimi. Romāns ļauj līdz mielēm izsāpēt cilvēciskas ilgas pēc

mīlestības – īstās un vienīgās, kopā ar varoņiem iziet meklējumu ceļu caur

sevis iepazīšanas un negaidītu atklāsmju labirintu. Fināls ir satricinošs…



Elena Ferrante Jaunais uzvārds

• Tetraloģijas centrā ir divu meiteņu Elenas un Lilas draudzība mūža
garumā. Viņas mīl, apskauž, apbrīno un atdarina viena otru, nezaudējot
katra savu patību un saglabājot ciešu saikni, kuru saraut neizdodas ne
gadiem, ne attālumam un pārpratumiem, ne tīšiem nodarījumiem.

• Draudzenes sastopam svarīgā dzīves brīdī – laulības dzīve uzliek
ierobežojumus Lilas nevaldāmajai dabai, bet Elena vairs nejūtas
iederīga ne ierastajā vidē, ne jauniegūtajā smalkajā zinību pasaulē.

• Elena Ferrante ir itāļu rakstniece. Viņa sarakstījusi daudzus romānus,
tostarp arī četrus darbus, kuri kopā tiek dēvēti par Neapoles romāniem
un kuros notikumi risinās autores dzimtajā pilsētā Neapolē. “Brīnišķīgā
draudzene” ir Neapoles tetraloģijas pirmā grāmata.



Karolīne Ēriksone Pazudušie

• Iznācis jauns zviedru detektīvs - psiholoģisks spriedzes romāns -

Karolīnes Ēriksones "Pazudušie", kuru no zviedru valodas tulkojusi Ineta 

Balode.

Saulainā vasaras vakarā Grēta, Alekss un mazā Smilla dodas 

izbraukumā ar laivu. Pie kādas no neapdzīvotajām saliņām Alekss ar meitu 

izkāpj krastā un vairs neatgriežas. Grēta apjūk – uz salas no abiem nav ne 

miņas. Pazudis arī sievietes telefons.

Izmisīgie vīra un meitas meklējumi iemet Grētu iekšējo pārdzīvojumu 

bezdibenī. Varbūt viss nemaz nav tā, kā izskatās...



Mišels Bisī Melnās ūdensrozes

• “Melnās ūdensrozes” – stāsts trīspadsmit dienu garumā – aizsākas ar vienu
slepkavību un beidzas ar vēl vienu. Žeroms Morvāls, vīrs, kura kaislība pret
mākslu ir tikpat spēcīga kā viņa kaisle pret sievietēm, atrasts miris dzidrajā upē,
kas plūst cauri dārziem. Viņa kabatā ielikta pastkarte ar Monē “Ūdensrozēm”, uz
kuras rakstīts: Vienpadsmit gadi. Apsveicu dzimšanas dienā!

• Noslēpumā ir iesaistītas trīs sievietes – meitene ar gleznotājas talantu,
pavedinoši pievilcīga skolotāja un veca sieva ar pūces acīm, kura redz un zina
visu, kas ciematā notiek. Viņas glabā kādu noslēpumu. Bet ko viņas slēpj
saistībā ar Morvāla līķa atrašanu? Un kāds viņa nāvei sakars ar gleznu “Melnās
ūdensrozes”, par kuru tik daudz tiek runāts?

• Šajā elegantajā kriminālromānā sajaucas pagātne un tagadne, bet jaunība un
nāve mērojas spēkiem ar laiku.



Eudžens O. Kirovičs Spoguļu grāmata

• Kā tu rīkotos, izmeklējot slepkavības lietu? Vai tu uzticies citu cilvēku
atmiņai? Vai uzticies savējai? Vai atmiņai vispār drīkst uzticēties?

• Prinstona, 1987. gads. Ir nežēlīgi noslepkavots slavens psiholoģijas
profesors Džozefs Vīders. Slepkavība tā arī paliek neatrisināta, un
vainīgais netiek atrasts.

• Ņujorka pēc 25 gadiem. Ietekmīgs literatūras aģents Pīters Kacs pa pastu
saņem manuskriptu “Spoguļu grāmata”, kurā atainota profesora Vīdera
slepkavība. Kacam rodas aizdomas, ka teksta autors vēlas atklāt, kurš ir
vainojams slepkavībā... Vai varbūt – atzīties?

• Šodiena. Izdibini “Spoguļu grāmatas” noslēpumus un atklāj, kāpēc tava
atmiņa ir visbīstamākais ierocis!


