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Franciska Ermlere Manuskripts

“Manuskripts” pievēršas rakstniecības aizkulisēm un intrigām.

Vērtīgākie un padomju laikā nepublicētie Rakstnieku Savienības

bibliotēkas manuskripti glabājušies pie profesora Branta, kuru

izmeklētāji atrod noslīcinātu vannā. Turklāt no profesora Branta

bibliotēkas pazudis slavenās rakstnieces Noras Paideres nepublicētais

romāns "Kaina zīmē". Tajā atklāts kāds noslēpums, kurā iesaistīti visi

“Manuskripta” varoņi, – bibliotekāre Alīse, profesora meita Ilze,

izdevējs Aigars Kalniņš, Noras Paideres dēls – nenovērtētais tulkotājs

Jēkabs Paiders un daudzi citi.

Advokāts Andrejs Vanagas uzsāk elpu aizraujošu izmeklēšanu.



A II Pozitīvs  Sabiedrības dakteri

„Sabiedrības dakteri” ir perfekts dažādu žanru sajaukums, kur brīnišķīgi

piedzīvojumi mijās ar biedējošu noziegumu pasauli. Saka, ka policijas darbā

atsedzas cilvēka vistiešākā īstenība. Un šādu speču pirts pasēdēšanā, bez

sabiedrības uzspiestās liekulības grožiem un spraigas nozieguma izmeklēšanas

līnijas, noris garumgarās sarunas un īsteni sulīgi dialogi, kuru pamatā ir ļoti

daudz blīvi sasaistītu reāliju. Smieklīgas situācijas, kolorīti personāži un

dzirkstošs humors bez cilvēcisko vājību nosodījuma. Ārpus šabloniem. Lai arī

viss ir izdomāts, netiek nozagts ticamības moments. Starp kolorītajām sarunām

autors ievijis dažas mazāk svarīgas sižetiskās līnijas ar alkohola lietošanas

nacionālajiem elementiem, ļaunajiem priekšniekiem un suņu glaudīšanu. Pilnai

laimei iztrūkst asiņainu kautiņu ar sētas mietiem, kas sižetu darītu vēl

dinamiskāku.



Andrejs Skailis  Brīnumatslēga

"Brīnumatslēga" un "Kumeļa prāts", kuros atradīsiet

latviešu humora klasiķan īsprozas (1968 – 1995) pilnīgu

apkopojumu.

To papildina biogrāfisks rakstnieka atraitnes

literatūrzinātnieces Astrīdas Skurbes pēcvārds un Andra

Kolberga stāsts par draudzību ar rakstnieku.

Grāmatu rotā Andreja Skaiļa drauga, kolēģa un ilggadējā

grāmatu ilustratora Uģa Mežavilka zīmējumi, kas veidoti

pēc A. Skaiļa darbu motīviem.



Andrejs Skailis Kumeļa Prāts

Andrejs Skailis ir viens no zināmākajiem latviešu

satīriķiem, humora un smieklu meistars latviešu literatūrā.

Laikā no 60. gadiem autors ir sarakstījis vairāk nekā 20

grāmatas – visvairāk īsprozas krājumus, arī "Lauku Avīzes"

izdevniecībā izdotus romānus.

Savulaik A.Skailis ir bijis satīriskā žurnāla "Dadzis"

līdzstrādnieks. Laikabiedru raksturots kā principiāls kolēģis,

apzinīgs rakstnieks un nopietns sarunu biedrs.

Labprāt rakstījis ne tikai par cilvēku netikumiem, "smalkajām

kaitēm" un padomju ikdienas netikumiem, bet arī par

fantastiskām tēmām – citplanētiešiem, robotiem,

brīnumainām pārvērtībām un citiem atgadījumiem no dzīves.



Nora Robertsa Kolekcionārs

Rakstniece Lila Emersone ir jauna, brīva sieviete, kuru uz vietas

netur nekas – ne darbs, ne mājas, ne attiecības. Dzīvi viņa pavada

kustībā, reizēm apmetoties draudzenes dzīvoklī Manhetenā. Brīvajā

laikā Lila vēro cilvēkus binoklī un domās raksta stāstus par viņu

dzīvēm – līdz brīdim, kad kļūst par slepkavības liecinieci…

Impulsa vadīta, Lila izsauc policiju un piekrīt liecināt. Labāk

nebūtu to darījusi… No tā brīža Lilas dzīve kļūst par izdzīvošanu

ātrvilcienā, kas brāžas cauri kriminālās pasaules džungļiem – no

Manhetenas augšējo stāvu apartamentiem līdz Itālijas lepnajām

villām. Tā ir noslēgta vide, kur pērk, pārdod un zaudē ļoti dārgus

antīkus priekšmetus un cilvēku dzīvības…



Mišela Ričmonda  Laulību līgums

Mišela Ričmonda provocē un izaicina. Piedāvājot lasītājam ideālo

laulības vidi, likumiski pamatotu veidu, kā ikvienu laulību padarīt

mūžam laimīgu, izpildot vien nedaudzas obligātas rekomendācijas.

Lai šo izpildīšanu garantētu, nepieciešams zināms regulējums.

Kamēr abi laulātie godprātīgi veltīs viens otram un savām laulātu

ļaužu kvalitātēm pienācīgo uzmanību, iespējams (tikai iespējams),

nekādus soda punktus sev nesapelnīs... Taču, ja sapelnīs, vienmēr ir

iespēja labot kļūdas un uzturēt laulību "līdz nāve jūs šķirs..."

Orveliski biedējoša vide, kurā katrs nākamais absurds vedina

domāt, - kā tas gadījies ar tik izglītotiem un pieredzējušiem ļaudīm,

kā advokāte un psihoterapeits? Vai viņi nesajuta briesmas? Vai viņi

izkulsies dzīvi?...



Laiena Moriartija Patiesi. Neprātīgi. Vainīgi.

Neviens nevar pateikt, kurā brīdī tas notika. Kā tas notika. Un 

galvenais – kurš pie tā ir vainīgs.

Trīs ģimeņu šķietami laimīgā un pārtikusī dzīve tiek satricināta 

līdz pašiem pamatiem: vainas izjūta, dusmas, aizvainojums, bailes –

to visu nākas piedzīvot katram ģimenes loceklim, riskējot ar pašu 

dārgāko. Senu draudzību. Mīlestības pilnu laulību. Priekšstatu par 

sevi kā labu cilvēku.



Entonijs Dors Mums neredzamā gaisma

Marīlora Leblanka ar tēti dzīvo Parīzē netālu no Nacionālā dabaszinību

muzeja, kurā viņš strādā par atslēgu meistaru. Sešu gadu vecumā meitene zaudēja

redzi un tētis viņai no koka uztaisīja pilsētas miniatūru modeli, lai Marīlora var

iemācīties ceļu pilsētā.

Karadarbībai tuvojoties, tiek glābti muzeja vērtīgākie eksponāti, izgatavotas

dārgakmeņu kopijas.

Marīlorai ir divpadsmit gadi, kad nacisti okupē Parīzi un viņa ar tēvu dodas

uz Senmalo pie viņas tēvoča. Viņiem līdzi ir kopija vienam no vērtīgākajiem

muzeja dārgakmeņiem, kuru iegūt kāro daudzi.

Kādā Vācijas pilsētā uzaug Verners Fennigs. Viņš aizraujas ar radioaparātu

labošanu. Karam sākoties, Verneram tiek uzdots atklāt pretošanās kustības

slepenos raidītājus. Meklējumi viņu aizved uz Senmalo.

Divas dzīves. Divi stāsti, kas kādā brīdī saplūst vienā...



Roiss Skots Bakingems Strupceļš

Stjūarts ir jurists paša dibinātā firmā, viņam ir pieklājīga māja

un satriecoši skaista sieva. Dzīve ir pilnībā nokārtota, jo katrs solis

ir iepriekš plānots un paredzams. Viņa firmas partneris Klejs 40

gadu jubilejā noorganizē abiem ceļojumu uz Aļasku. Lieliska

nedēļa tikai vīru kompānijā – kalnu namiņš, medības, atpūta pie

mežonīgās dabas. Stjū nebūt nealkst pamest ierasto rutīnu, tomēr

dodas ceļojumā, pašlepnuma un spīta vadīts. Jau lidostā viņu

piemeklē pirmais neparedzētais pavērsiens... Romāns liks jūsu

iztēlei mesties auļos, paātrinot sirdspukstus. Notikumi strauji

ierauj lasītāju sižeta atvarā, liekot just līdzi romāna varoņu

piedzīvojumiem.



Džons Grišams Greja kalns

Donovans Grejs ir cietsirdīgs un bezbailīgs vīrs.

Un tieši šāds jurists ir nepieciešams Bredijā – mazā pilsētiņā, kas

ieslēpusies dziļi Apalaču kalnos.

Samanta Kofera pēc vairākiem nostrādātiem gadiem lielākajā

Ņujorkas juridiskajā firmā, nonākusi Bredijā, jūtas kā svešā un

senaizmirstā pasaulē, tomēr, ja viņa vēlas izdzīvot šajā skarbajā

vidē, viņai nāksies visu apgūt ļoti ātri.

...jo, kā jau to ļoti labi zina Donovans, kalnos ir savi likumi.

Un iestāšanās par taisnību bieži vien apdraud dzīvību...



Aleksandra Mariņina   Sods bez ļauna nodoma

Anastasija Kamenska un viņas bijušais kolēģis Jurijs Korotkovs

aizbraukuši uz tālu Sibīrijas pilsētu - Verbicku. Nastjas brālis

gatavojas tur uzcelt dārgu pansionātu un lūdzis viņus atrast tam

piemērotu vietu.

Taču Verbickas varas iestādēm nerūp Maskavas investori. Pašā

domes pirmsvēlēšanu cīņas karstumā pār pilsētu aizvēlies vilnis

noslēpumainu ekologu slepkavību. Cilvēki visā vaino varasvīrus. Ne

jau velti mērs un viņa draugi pārlieku dedzīgi aizstāv zvēraudzētavu,

kas paslēpusies dziļi taigā aiz pilsētas, lai gan klīst valodas, ka tieši tā

kaitējot vietējai ekoloģijai. Pats par sevi saprotams, ka šī lieta

ieinteresējusi Kamensku daudz vairāk nekā kaut kāda zemes gabala

meklēšana...



Maikls Robotams Dzīvību vai nāvi

Kāpēc lai cilvēks bēgtu no cietuma tieši vienu dienu

pirms savas atbrīvošanas?

Jo tas ir dzīvības vai nāves jautājums...

Odijs Palmers Teksasas cietumā ir nosēdējis desmit

gadus par apsūdzību bruņotā laupīšanā, kuras laikā dzīvību

zaudēja četri cilvēki un bez pēdām izgaisa septiņi miljoni

dolāru.



Laiena Moriartija Lielie mazie meli

Košā un drosmīgā Medelaina, trauslā un pārdabiski skaistā Seleste

un vientuļā un noslēgtā Džeina satiekas skolas pasākumā. Triju

atšķirīgu sieviešu dzīves apvij noslēpums. Ja tas tiks atklāts, sekas

nav paredzamas.

Nereti, tieši tad, kad cilvēks notic pats saviem meliem, – notiek

traģēdija...

Noslēpumi, kas dziļi slēpjas šajā šķietami rāmajā mazpilsētā… ir

tik tumši, ka Deivids Linčs būtu aplaudējis stāvus… Moriartija ir

fantastiski izveicīga rakstniece, tik droša, ka grāmatas darbība

nepiespiesti pāriet no tumsas uz gaismu; pat lielais atklājums pēdējās

lappusēs šķiet pelnīts un patiesi šokējošs.



Levs Grosmans Burvju karalis

Grāmatā 'Burvji' Levs Grosmans apgāza fantāzijas žanra kanonus,

iztēlojoties maģiju mūsu pašu pasaulē untumainu un nebūt ne ideālu

cilvēku rokās, kurus nevada daudziem romānu varoņiem pierasti

skaidrā izpratne par labo un ļauno. 'Burvju karalī' šie jaunie burvji tiek

nosūtīti episkā piedzīvojumā pie maģijas tumšajām saknēm, kur viņi

sev atklāj negaidītu varonības paradoksu. Šajā grāmatā lasītāji iepazīs

arī spēcīgo Džūlijas tēlu, kuras dusmu plosītā ģenialitāte ir vienlaikus

fascinējoša un šausminoša. Viņas niknuma un Kventina ilgu

pretstatījums rada psiholoģiski daudzslāņainu un lasītājam pietuvinātu

romānu. Brīnišķīgais, oriģinālais un smeldzīgi patiesais 'Burvju karalis'

vēlreiz apliecina, ka Grosmans ir K. S. Lūisa mūsdienu mantinieks un

literārās fantāzijas priekšstāvis.


