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15. maija Latvija

Pagājuši septiņdesmit septiņi gadi kopš “15. maija Latvija” ir kļuvusi par vēsturi. 

Objektīvi skatoties, K. Ulmaņa vadītās autoritārā valsts vieta un nozīme Latvijas 

kopējā vēsturē ir ievērojama, bet tās atstātās pēdas – pietiekami dziļas un 

neizdzēšamas, kuras gan var vērtēt dažādi un atšķirīgi. Vienā svaru kausā būtu 

režīma pozitīvais veikums un neapšaubāmie sasniegumi, otrajā – tā pieļautās 

kļūdas un neveiksmes.

Grāmatā tiek apskatīti teorētiski jautājumi – vēsturiskā atmiņa, historiogrāfija, 

autoritāra režīma iezīmes; plaši analizēta apvērsuma sagatavošana, norise, 

politiskā sistēma pēc apvērsuma, ideoloģija un propaganda, ārējā politika, 

iekšpolitika, kā arī kultūra, izglītība, patērētāju kultūra un sociālā kontrole.



Guntars Račs    365   1. daļa 

Guntars Račs jauno gadu sāka ar jaunu apņemšanos, katru dienu 

sarakstīt vismaz vienu dzejoli. Pēc pusgada, kad šo, katru 

vakaru dzejnieka FB profilā publicēto dzejoļu skaits sasniedz 

183, bet ar tiem bija dalījušies daudzi tūkstoši cilvēku, vairāk kā 

130 000 reižu, tika nolemts tos apkopot grāmatā “365” 1. daļa. 

Katram dzejolim ir atzīmēts tā sarakstīšanas datums. Te nu tie ir. 

Grāmata ir iesieta cietajos vākos ar papilis apvāku un 

grāmatzīmi. Dizainu veidojis mākslinieks Guntars Ošenieks un 

pats grāmatas autors.

Turpinājums sekos, un jau nākamā gada sākumā gaidiet grāmatu 

“365” 2. daļa. Tad arī abas grāmatas saliekot kopā būs 365



Inguna Bauere  Dieva riekšavā

Romāna galvenie notikumi risinās 19. gadsimta sākumā Cēsu pusē – Priekuļos, 

Drustos un Gatartā. Noslēpumu romānā "Dieva riekšavā", kas ne velti nosaukts par 

nojausmu stāstu, netrūkst, un lielāko daļu no tiem uzzinās arī lasītājs.



Baiba Zīle  Melu meistars

Alise un Aleksandrs uzaug padomju Rīgā – vienā laikmetā, dažādās pasaulēs. 

Alise – pārtikušā partijas funkcionāra ģimenē. Aleksandrs pilsētā ierodas no 

laukiem, nokļūst komunālajā dzīvoklī un ielu bandās. Pieaugusi Alise vairāk 

laika pavada savā sapņu un jūtu pasaulē – burbulī, kas līgani iznes viņu cauri 

laikmetu maiņai. Aleksandrs bēg no PSRS un kļūst par starptautiskas 

dārgakmeņu mafijas darboni.

Viņi viens otru nepazīst, bet abus saista noslēpumains cilvēks, kurš sevi dēvē 

par Melu Meistaru. Kas notiek, kad Alises un Aleksandra ceļi krustojas nu jau 

neatkarīgajā Latvijā? Vai pēc meliem dzīves garumā var nākt patiesība? Vai 

gaisma spīd tikai cauri tumsai? Kas ir tas, ko zina tikai Melu Meistars? 

Aizraujošs stāsts par mīlestību, noziegumiem, dzīves jēgas meklējumiem uz 

spilgti attēlotās nesenās vēstures fona.



Karīna Račko    Saplēstās mežģīnes

Ketlīna Rozenfelde ir respektablu mediķu vienīgā atvase, priekšzīmīga teicamniece. 

Uzaugusi psiholoģiski smacējošā vidē un nogurusi pūlēties attaisnot vecāku cerības, meitene 

vairāk par visu vēlas izcīnīt brīvību, tiesības dzīvot pašai savu dzīvi un piepildīt savus 

sapņus.

Talantīgais plastikas ķirurgs Džonatans Holsts tiek dēvēts par visā valstī iekārojamāko 

vecpuisi. Viņš ir radis pārdroši izmantot dzīves piespēlētās iespējas un nesaudzīgi plosīt 

sieviešu sirdis, tomēr vīrieša allaž nesatricināmās aukstasinības un vienaldzības vairogs slēpj 

tumšus pagātnes dēmonus.

Pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus un iedragājot Džonatana jauno automašīnu, Ketlīna vēl 

nenojauš, ka pievilcīgais ārsts būs viņas vasaras prakses vadītājs.

Abu skatieniem sastopoties, uzšķiļas dzirksteles. Attiecības, kas sākušās naidīgi, pamazām 

pāraug svelmainā, nevaldāmā kaislē, kuras intensitāte nepakļaujas nekādām ētikas un veselā 

saprāta normām. Soli pa solim Ketlīna un Džonatans atklāj viens otra dvēseles kailumu... 

taču, maskām krītot, gaismā nāk šokējoša patiesība. Jūtas ir trauslas, un dzīves plīst kā 

vissmalkākās mežģīnes...



Arno Jundze Sarkanais dzīvsudrabs

Vēstures romānu sērija “Mēs. Latvija, XX gadsimts”

Deviņdesmito gadu Latvija ir pateicīgs fons kārtīgam spriedzes romānam, 

un Arno Jundze to izmantojis pilnā mērā. Nesenajā mūsu valsts vēsturē viņš atradis tādus

sižeta pavērsienus un notikumus, kas lasītāja interesei neļauj atslābt ne mirkli.

Te ir vieta gan slepkavām un bandītiem, gan miesas baudām un sirdsšķīstai mīlestībai, 

gan čekas aģentiem un mežabrāļiem, gan mirušajiem un augšāmcēlušajiem, 

gan garā bagātajiem un nabagajiem. Ja man vaicātu — vai tiešām arī tā vajadzētu rakstīt

par Latvijas divdesmitā gadsimta vēsturi, es nešaubīgi atbildētu — jā, protams, ja vien

rakstnieks spēj ņemt pretī to, ko dzīve sniedz pilnām riekšavām.

Gundega Blumberga



Čingizs Abdullajevs   Aligatora līnija

Maskavā autokatastrofā iet bojā ASV pilsone, amerikāņu 

politiķa meita. Viņas nāve, kas iestājusies diezgan savādos 

apstākļos, un tai sekojošā ekspertīze ASV konsulātā izraisa 

daudzus jautājumus. Taču Krievijas puse acīmredzot nav spējīga 

dot kaut cik izsmeļošas atbildes un bieži pat izvairās no tām. 

Tad upura tēvs nolemj iet citu ceļu - viņš vēršas pie visā pasaulē 

pazīstamā eksperta Drongo un lūdz viņu veikt neoficiālu 

izmeklēšanu. Drongo labprāt piekrīt, taču drīz vien saprot - viņš 

nokļuvis bezdibeņa malā...



Roberts Galbraits  Dzeguzes sauciens

Kad slavena topmodele iet bojā, nokrītot no sava penthausa balkona, tiek 

pieņemts, ka viņa izdarījusi pašnāvību. Tomēr viņas brālis šaubās par to un 

nolīgst privātdetektīvu Kormoranu Straiku, lai viņš izmeklētu notikušā 

apstākļus.

Straiks ir kara veterāns, ievainots gan fiziski, gan garīgi, un privātajā dzīvē viņu 

vajā neveiksmes. Viņš cer, ka šīs lietas izmeklēšana uzlabos viņa finansiālo 

stāvokli – taču tā kļūst par lamatām: jo vairāk Straiks iedziļinās jaunās modeles 

pasaulē un savādajos likumos, kas tajā valda, jo lielākas briesmas draud viņam 

pašam...

“Dzeguzes sauciens” ir pirmais romāns par privātdetektīvu Kormoranu Straiku, 

kurš tā autoru Robertu Galbraitu, kas, izrādās, ir Dž. K. Roulingas pseidonīms, 

ierindojis starp pasaulē atzītākajiem kriminālromānu rakstniekiem. Pēc šī 

romāna motīviem veidots arī BBC televīzijas seriāls.



Joahims Gerhards  Es to nepieļaušu

No Kaseles uz Džihādu - tēva cīņa par savu dēlu dzīvību

Pēdējā oktobra svētdienā zvana mans telefons. Tā ir mana sieva.

Viņa raud. Mūsu dēli esot pazuduši. Es viņu nesaprotu. Nolieku

klausuli un zvanu Jonasam: “Kas noticis? Kur jūs esat?” — “Viss

labi,” viņš saka. Tad Jonass beidz sarunu. Neilgi pēc tam mana

sieva stāv pie durvīm, rokā divas atvadu vēstules: “Mēs dodamies

uz Sīriju.” Kad dēli pieņem islāma ticību, Joahims Gerhards,

uzņēmējs no Kaseles, sākumā ir samulsis, taču tad samierinās ar

to. Līdz abi puiši slepus dodas uz Sīriju un viņš caur WhatsApp

uzzina, ka viņi “Svētajā karā” ir gājuši bojā par Allāhu. Taču dēli

ir dzīvi, un tēvs drosmīgi un apņēmīgi uzsāk cīņu, lai savus dēlus

atgrieztu mājās.



Kristofs Onodibio Ienirt

Vīrietis meklē sievieti, kuru viņš kaislīgi mīl.

Pirms vairākiem mēnešiem viņa devusies nezināmā virzienā, atstādama 

viņu vienu ar abu mazo dēliņu. Viņu sauc Pasa, un viņa ir māksliniece. 

Žilbinoša, nemiera pilna, ārkārtīgi apdāvināta. Un, lai dēls iepazītu 

māti, vīrietis atklāj viņu mīlestības stāstu – iepazīšanos, iemīlēšanos, 

Pasas veiksmi mākslas pasaulē, bērna piedzimšanu – un mēģina 

noskaidrot, saprast, kas mainījies viņu attiecībās.

Romāns “Ienirt” ir mīlas stāsts par sievieti un vīrieti un arī par laikmetu, 

kurā mīlēt kļūst arvien grūtāk.



Judīte Lenoksa   Juveliera sieva

“Džuljeta nolēma pārdot pēdējo vērtīgo priekšmetu, pērļu 

kaklarotu, kuru viņas tēvs saņēma kā dāvanu no bagāta Alepo 

tirgotāja” ― tieši šajā brīdī mainās jaunās meitenes dzīve, un 

drīz vien viņa top par Londonas ietekmīgākā juveliera Henrija 

Vintertona sievu... Aizsākas Džuljetas ceļš augstdzimušo britu 

sabiedrībā, kur pēdas atstāj gan Otrā pasaules kara raisīti 

notikumi, gan intrigas, maskas un tumši noslēpumi, kas glabāti 

gadu gadiem, kā arī niansētas situācijas, kas liek sirdīm pukstēt 

straujāk...



Sūzana Elizabete Filipsa                             

Mana spožākā     zvaigzne
Kūpers Greiems ir izbijis Čikāgas Stars superzvaigzne.

Paipere Dava – privātās detektīvaģentūras īpašniece.

Viņa viņu izseko, viņš viņu atmasko.

Viņu attiecības ir nebeidzama kaķa un peles rotaļa.

Viņi ir pārāk atšķirīgi, lai saprastos.

Viņi ir lemti viens otram.

Spriedzes un kaisles caurstrāvots romāns. Kurš kuru piespiedīs 

pakļauties, kurš no kura izvairīsies neskarts, un kura sirds stīgas 

pirmās neizturēs smeldzīgo mīlas melodiju…

Kas notiek, kad satiekas līdzvērtīgi partneri, gatavi cīnīties par 

savu neatkarību, bet aizmirst par patiesas mīlestības grandiozo 

spēku. Kā cunami vilnis mīla brāžas pār viņu dzīvi, ieraujot 

abus kaisles un baudas atvarā…



Lūsinda Railija   Olīvkoks

Lielisks mūsdienu romāns... Košās krāsas, spriedzes pilnā atmosfēra un tveicīgā 

Kipras vasara rada piemērotu fonu aizraujošam ģimenes attiecību stāstam. L. 

Railija raksta pārliecinoši un ar iejūtību gan pret saviem varoņiem, gan lasītājiem.

Lancashire Evening Post

Izcili! Ir gandrīz neiespējami pārtraukt lasīt “Olīvkoku”, lai pievērstos darāmajiem 

darbiem. Ar katru nākamo romānu rakstniece apbur vairāk un vairāk.

Goodreads.com

Lasot romānu “Olīvkoks”, neviļus pārņem sajūta, it kā apkārt virmo olīvkoku 

smarža, ko vēl intensīvāku padara dievīgā Kipras saule. Lūsinda Railija meistarīgi 

radījusi sižetu, kurā savīti ģimenes locekļu atšķirīgie skatpunkti par notikumiem, 

liekot lasītājam aizdomāties par savu dzīvi un tuvajiem cilvēkiem.

Readers Digest



Elena Ferrante   Pazudušais bērns

MŪSDIENU PASAULĒ VISVAIRĀK LASĪTAIS ITĀĻU 

ROMĀNU CIKLS

Nekas, ko lasām par Elenas Ferrantes darbiem, mūs gana labi 

nesagatavo viņas romānu cietsirdīgajam tiešumam. [..] Tie vēsta 

par sievietēm tik atklāti, ka mums šķiet, ka šīs citu dzīves nevis 

vērojam no malas, bet izdzīvojam paši uz savas ādas.

The New York Times

Ceturtais un pēdējais sējums ciklā Brīnišķīgā draudzene, sāgā, 

kas pēdējo gadu laikā guvusi milzu panākumus visā pasaulē, 

apstiprinot, ka tās autore Elena Ferrante patiesi ir viena no 

pasaules izcilākajiem rakstniekiem. Apbrīnojami daudzslāņains 

un iedvesmojošs meistardarbs, kas starptautiski atzīts par vienu 

no augstākajām mūslaiku literārajām virsotnēm.



Renē Nībergs  

Pēdējais vilciens uz Maskavu

Pazīstamais somu diplomāts, bijušais Somijas vēstnieks 

Maskavā un Berlīnē Rene Nībergs atklāj savas mātes dzimtas 

pārdzīvoto kara un miera laikos. Tas ir stāsts par dramatiskām 

attiecībām starp ebreju ģimenes locekļiem, lielvalstu dzirnām, 

kurās cilvēki tiek ierauti bez viņu pašu vēlēšanas. Holokausts un 

izglābšanās ― liktenis vai apziņas diktēta rīcība? Grāmata 

modinājusi lielu interesi Somijā, un noteikti arī mūsu zemē gūs 

daudz lasītāju, īpaši tāpēc, ka daļa traģisko notikumu 

risinājušies Rīgā.

Rakstniece Anna Žīgure



Klēra Svotmena   Pirms tu aizej

Aizkustinošs romāns par mūžīgu mīlestību

Šis stāsts sākas no beigām.

Tomēr beigas ir jauns sākums.

Viss, par ko Zoī spēja domāt, ir – Kāpēc?

Kāpēc viņa ļāva Edam iziet pa durvīm, nepaspējusi pateikt, ka mīl viņu? Ja viņa kaut 
uz pāris minūtēm būtu ieslēgusi viņu savā apskāvienā, tad tagad viņš būtu šeit, un 
viņi varētu visu nokārtot; nešaubīgi, viņi to varētu. Tad notiek neiedomājamais. Viņš 
ir projām.

Tagad jau ir par vēlu. Vai arī vēl nav?

Zoī nav ne jausmas, vai viņas iecerētais plāns izdosies, tomēr viņa nolemj paļauties 
uz tauriņa efekta teoriju, kad viena sīka kustība spēj ietekmēt šodienas notikumu 
gaitu un būtiski izmainīt nākotni. Ja tai ir lemts būt viņu pēdējai kopīgajai dienai, tad 
viņa pacentīsies to padarīt par vislaimīgāko dienu mūžā



Ruta Vēra Tumšā, tumšā mežā

Nora nav satikusi Klēru nu jau desmit gadus... ne reizi, kopš tās dienas, 

kad aizvēra durvis uz veco dzīvi un aizgāja neatskatīdamās.

Līdz pavisam negaidot viņa saņem ielūgumu uz Klēras vecmeitu 

ballīti. Nedēļas nogale savrupmājā un lieliska iespēja atkal satikt savu 

skolas gadu labāko draudzeni!

Tomēr viss izvēršas citādi nekā plānots. Notiek kaut kas pavisam 

neparedzēts un ļoti ļauns. Tiek atklāti seni noslēpumi un meli, un no 

tumšā, tumšā meža iznākusī pagātne beidzot sasniedz arī Noru.

Ruta Vēra (Ruth Ware, dz. 1977) ir angļu rakstniece, kuras debijas 

romāns “Tumšā, tumšā mežā” tiek tulkots un izdots 37 valstīs un pēc tā 

motīviem tiek uzņemta arī kinofilma.



Aloizs Leiendekers   Šķiršanās

Latvijā arvien ir nemainīgi augsts laulību šķiršanas skaits un likumsakarīgi 

strīdu un domstarpību skaits jautājumos par aizgādību, saskarsmi, dzīvesvietu 

un uzturlīdzekļu nodrošināšanu bērniem. Sabiedrības lielākā daļa, tajā skaitā 

profesionāļi, kas darbojas sociālā darba, ģimeņu atbalsta un bērnu tiesību 

aizsardzības jomā, atzīst, ka palīdzības sniegšana vecākiem, kas cieš no 

šķiršanās radītajām sociālajām, ekonomiskajām, emocionālajām un garīgajām 

neērtībām, ir vitāli svarīga. Šī grāmata būs ļoti noderīga gan vecākiem, gan 

profesionāļiem, kurus ikdienā nodarbina jautājumi, kā pāriem pēc laulības 

šķiršanas veidot turpmāko dzīvi, kā uzturēt sadarbības attiecības ar bijušo 

partneri un pildīt vecāku lomu. Līga Tetere, sertificēta mediatore


