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Egere, Edīte Eva
Izvēle

Holokaustu un koncentrācijas nometni pārdzīvojušās memuāri – aizkustinoša liecība
cilvēka gara spēkam un izvēles nozīmei
“Mēs nevaram izvēlēties dzīvi bez ciešanām, taču varam izvēlēties būt brīvi no
pagātnes – lai arī kas tajā būtu noticis – un izmantot tagadnes iespējas. Es aicinu
izvēlēties brīvību!” Dr. Edīte Eva Egere
Sešpadsmitgadīgā Ungārijas ebreju meitene Edīte sapņo kļūt par izcilu balerīnu un
mākslas vingrotāju, taču 1944. gadā kopā ar pārējo ģimeni tiek ieslodzīta Aušvicas
koncentrācijas nometnē. Tur viņa piedzīvo neiedomājamas šausmas. Viņa redz, kā
mammu aizdzen uz sadedzināšanu gāzes kamerā un ir spiesta dejot tā dēvētajam
dakterim – slepkavam Jozefam Mengelem. Edītei piemīt nesalaužams gars. Viņa ne
vien pati iztur visas mocības, bet spēj arī palīdzēt pārējām ieslodzītajām. Pēc kara
Edīte ar ģimeni pārceļas uz ASV, kur studē un iegūst doktora grādu psiholoģijā.
Grāmatā “Izvēle” starptautiski atzītā amerikāņu grāmatu autore, lektore un
psiholoģijas doktore Edīte Eva Egere (Edith Eva Eger, 1927), izmantojot piemērus no
savas un klientu pieredzes, rāda ceļu, pa kuru iespējams izkļūt no paša psihes radītā
cietuma.
Iedvesmojošs vēstījums tiem, kas šobrīd emocionāli netiek galā ar negaidītiem dzīves
pārbaudījumiem. Jo vienmēr taču ir iespēja izvēlēties – vai nu iegūt prāta brīvību, vai
turpināt ciest.

Trence, Rita
Kamolā tinējs

“Ja Tu būtu nospēlējis tikai “Spēlē, spēlmani!”, arī tad būtu ierakstījis neaizmirstamu
lappusi mūsu teātra vēsturē. Nospēlēt Dzejnieku Tev bija kā sportistam noskriet
maratonu.” Indra Burkovska
“Visvairāk Tevis pietrūks dzimšanas un vārda dienās. Kad visus apsveikumus sāki ar
jokiem.” Velta Skurstene
“Cilvēki joprojām man jautā, kāpēc “Kamolā tinējai” izvēlējos tieši Tevi? Atbilde
viena — tembrs. Tavas radiofoniskās balss skaistā tembra dēļ! Šobrīd jau tādu
gandrīz vairs neatrast.”Raimonds Pauls
“Radioteātris, “Mikrofons”, “Mājas svētība”… Bet savu pirmo lomu Tu nospēlēji, vēl
mācoties prestižajā Rīgas 1. vidusskolā, filmā “Rita”! Viens sapnis gan Tev
nepiepildījās, lai gan cieši ticu, ka karali Līru Tu tomēr spēlē — tur, Augšā. Un Tavai
trupai nav līdzinieku…”

Ulmanis, Juris
Alberts
Ceļš uz Everestu,
kas turpinās

Pirkstus saldē tik stindzinošs aukstums, ka grūti rokās noturēt pildspalvu, stāvi
kāpumi, šļūdoņi un maz skābekļa, bet visam pāri – dabas varenība un neaprakstāmi
skaistas ainavas. Gleznainos skatus un neatlaidīgos kāpējus gandrīz divus mēnešus
ilgā ekspedīcijā uz zemeslodes augstāko virsotni, ko dēvē par planētas Zeme jumtu,
fotoaparāta objektīvā iemūžinājis Juris Alberts Ulmanis.
Vienlaikus ar izstādes atklāšanu tiek izdota grāmata ar identisku nosaukumu – "Ceļš
uz Everestu, kas turpinās". Tā ir autora ekspedīcijas dienasgrāmata, kurā viņš apraksta
visus svarīgākos notikumus, satiktos cilvēkus, pārdomas, šaubas un atziņas. Grāmata
ļauj lasītājam izsekot autora gaitām ceļošanai izaicinošajā periodā – 2021. gada
pavasarī, kad daudzviet bija spēkā koronavīrusa apkarošanai noteiktie ierobežojumi.
Grāmatas saturs aptver somu sakārtošanu Rīgas dzīvoklī, lidojumu uz Āziju,
karantīnas periodu Katmandu viesnīcā, ierašanos kalnu nometnē, ilgo, grūto ceļu uz
virsotni, šaubīšanos par savām spējām, pārliecības uzplaiksnījumiem, Covid-19
nonākšanu kalnos un tā radītajām problēmām, kā arī grūtībām atgriezties mājās.
Grāmatā publicētas autora fotogrāfijas no ceļojuma.

LATVIEŠU LITERATŪRA
Fridrihsone, Madara Kāds ir pats romantiskākais stāsts pasaulē? Kur to meklēt? Varbūt Smiltenē kādas
Vīrs un vīra zagle. neizdevušās ziemas laikā, uzsmaidot cilvēkam, ar kuru visu dzīvi iets līdzās, bet tā arī
nav rasta gājēju pāreja vienam pie otra un visu laiku ir soļots blakus nepieskaroties?
Tikai… kas gan ir šis otrs un kur viņu meklēt? Lai tiktu uz priekšu, ir jānoiet aplis,
mācoties no kļūdām, bet ko iesākt, ja prāts to nespēj un sirds nevēlas? Sanitai un
Mārcim nāksies to noskaidrot.
Romānu “Vīrs un vīra zagle” caurpūš ziemai netipiski silti, tomēr brāzmaini vēji,
mijiedarbojoties ar varoņu pārdzīvojumiem, te rodami mīlestības meklējumi,
savstarpējo attiecību peripetijas un mūžvecā cerība uz laimi.
“Vīrs un vīra zagle” ir autores ceturtais romāns – Apgāda Zvaigzne ABC rīkotā
detektīvromānu un romantisko romānu konkursā ieguvis veicināšanas prēmiju

Īve, Helēna
Sveiki, Anglija!.

Šis ir savdabīgs laiks. Ļoti savdabīgs, pilns dažādu īpatnību. It īpaši to izjūt tie, kam
šobrīd ir piecdesmit un vairāk. Tā ir paaudze, kas piedzima, uzauga, izmācījās un
strādāja vienā iekārtā, tad pēkšņi nokļuva pilnīgi citā, kas tik radikāli atšķīrās no
iepriekšējās, ka ikvienam sākums jaunajai dzīvei bija mulsuma pieliets. Apņēmības
pilnā “kaut vai pastalās, bet brīvi” sajūta ātri vien sabirza un pārgāja baiļpilnā neziņā,
kā īsti tagad dzīvot. Jaunās dzīves prasmes bija skaidras vienīgi nez no kurienes
izlīdušajiem miljonāriem, bet pārējā tautas daļa, izgaistot revolucionārās gaisotnes
radītajai eiforijai, jutās kā uz skatuves uznākuši aktieri, kas pēkšņi saprot, ka nezina
tekstu un nevar šajā izrādē spēlēt. Šī tautas daļa tad nu ķepurojās kā var – dažs
mēģināja izdzīvot, izveidodams mazo biznesu, dažam palaimējās dabūt puslīdz
stabilu valsts darbu, dažs izmantoja banku dāsnos piedāvājumus “izdevīgam”
kredītam. Visi šie kapitālisma pasaulē sen pierastie un izstrādātie dzīves paņēmieni
nesenajā padomju republikā, kas nu bija oficiāli neatkarīga Latvijas valsts, bija pa
zobam tikai dažiem. Daudzi nolēma izmantot pavisam jaunu iespēju – strādāt citā
zemē. Par to ir šī grāmata - Helēnas Īves autobiogrāfiskais romāns “Sveika, Anglija!”.
Šķirot lappusi pēc lappuses, ļoti gribējās zināt, atgriezīsies Helēnas ģimene Latvijā
vai paliks Anglijā, kurā tik labi iejutušies un pietiekami daudz arī sasnieguši. Ne katrs
piecdesmit gadu vecumā ir gatavs sākt no nulles mācīties angļu valodu, pēc trīsdesmit
inteliģentā darbā pavadītiem gadiem strādāt apkopēju (cleaner) brigādē un mazgāt
dzīvokļus, kāpņu telpas, birojus un ko tik nē, turklāt darīt to ar prieku, vienlaicīgi
kaļot plānus, kā atvērt pašiem savu biznesu, lai dzīve visādi jaukajā zemē kļūtu
pilnvērtīgāka. Helēna un Valdis to varēja. Bet kuru no divām mājām tomēr tie
izvēlēsies par savu pastāvīgo?

Judina, Dace
Vēstule

Triloģijas “Inde vīna kausā” pirmā grāmata “Vēstule” stāsta par notikumiem
mūsdienu Latvijā. Rita Kadiķe, aģentūras RiKa īpašniece, glīta, talantīga, neatkarīga
četrdesmitgadniece, nonākusi kļūmīgā situācijā - civilvīrs Uldis viņu ievilcis
mahinatora Georga Kroķa tīklos, izaugsmes vārdā pierunājot apvienoties, kas izrādās
reiderisms. Rita vēršas pēc palīdzības pie Buldoga – skarbākā Rīgas jurista Marka
Boldina. Dita Stropa, trīsdesmitgadniece, divu bērnu māte, asās mēles dēļ tiek atlaista
no darba un gandrīz pakļūst zem auto, taču liktenis piespēlē balvu – divus gadiem
neredzētus draugus no pagātnes. Tur, pie apvāršņa, visi sīkie dzīves pavedieni satek
kopā...

Liepiņa, Ilga
Ūdensvīrs ar resno
bizi

Vai, verot vaļā preses izdevumus vai interneta portālus, aci mēdz neviļus piesaistīt
astroloģiskā prognoze dienai, nedēļai vai gadam? “Ūdensvīrs ar resno bizi” pasmaida
par un rotaļājas ar stereotipiem, jo ikviens jebkuras zīmes pārstāvis ir neatkārtojams

Visums ar savām zvaigznēm, planētām, supernovām un melnajiem caurumiem.
Neparasti izstāstīta dzimtas sāga, kas aptver piecas paaudzes.

Nuts, Zane
Latvietes nevar
nemīlēt

Starmešu gaismas, ballītes un nebeidzama uzdzīve – tāda ir Holivudas slavenību
ikdiena. Kā tajā visā iederas latvju zeltene Linda, kura savulaik burtiski aizbēgusi no
Latvijas? Tagad viņai ir sapņu darbs sapņu pilsētā Losandželosā. Un ne jau kā
viesmīlei ceļmalas krogā, bet gan prestižā Eņģeļu pilsētas sabiedrisko attiecību
aģentūrā. Lindas jaunais “darbs” Kails Rodžerss nepavisam nav eņģelis, un, kad
jaunās sievietes dzīve ar katru mirkli vairāk sāk šķist nožēlojama, liktenis izspēlē vēl
vienu nežēlīgu joku – šefs sūta savu padoto uz “nevienam nezināmo” Latviju kopā ar
kaitinošo klientu, kurš savā dzimtenē pamanījies savārīt pamatīgas ziepes. Kā
paskaidrot radiem un draugiem, kas viņa ir Misteram Holivudam? Kā noturēt
nepieradināto un nepiesātināmo ērzeli grožos, lai viņa tēls neciestu vēl vairāk? Un,
visbeidzot, kā pašai tikt galā ar savām sajūtām un izjūtām, atgriežoties dzimtenē ar
seksīgo trimdenieku pie sāna? Amizanti pārpratumi seko ik uz soļa. Vai Latvija un
latviete spēs pretstāvēt Holivudai?

Ozola, Lauma
Pagātnes skavās

Eleonora Harsena, spožākā Latvijas gleznotāja, zaudē savu vīru Erlendu
autokatastrofā. Baltijas talantīgāko bundzinieku, lielu dzīves svinētāju un krietnāko
cilvēku, kādu viņa reiz sastapusi. Cilvēku, kurš bija pelnījis dzīvot. Cilvēku, kurš
mīlēja dzīvi. Cilvēku, kurš vēlējās dzīvot, taču liktenim bija cita teikšana.
Pēc vīra nāves Eleonora slīkst sāpīgi sūrās ciešanās, skaitot kalendārā dienas un
mācoties no jauna elpot. Tā paiet četri dzīves gadi. Brīdī, kad māksliniece saprot, ka
laiks dzīvot tālāk, viss mainās. Ja kāds saka, ka pagātne mēdz aizvērt durvis, tie ir
meli. Pagātnei ir savas skavas, un tās mēdz atklāt to, ko neviens nav gaidījis.
Erlends Harsens autokatastrofā zaudēja dzīvību, toties viņa dvīņubrālis Matīss, kurš
liktenīgajā stundā bija blakus, izdzīvoja. Kurš ir tas, kurš izlēma, kuram no brāļiem
nav vietas uz šīs pasaules? Un vai patiesi Erlenda Harsena nāve bija nelaimes
gadījums?
Atbildes uz šiem jautājumiem centīsies rast Rainers Tripāns, izskatīgs nekustamo
īpašumu aģents, kurš pirms tikšanās ar Eleonoru, pameta savu līgavu pie altāra, baltā
kleitā mirdzot.

Ozoliņš, Viktors
Ja es būtu koks

Garstāsts “Ja es būtu koks” ir atmiņu mozaīka par triju meiteņu draudzību, pusauga
gados plaukstošo sievišķību un pakāpenisku sevis apzināšanos pagājušā gadsimta
septiņdesmito gadu Jūrmalas vasarās – un ne tikai. Tagadne mijas ar pagātni, autors
poētiski melodiskā prozā kā ar viegliem spalvas pieskārieniem pirmajā personā
ieskicē galvenās varones Ineses iekšējo un apkārtējo pasauli, viņas romantiskās jūtas
mijiedarbībā ar dabas ainavām kā dzintaraina medus stīdziņa caurvij stāsta lappuses,
te pārtrūkstot, te plūstot tālāk; vārdi skan un smaržo pēc saulē sasilušām smiltīm,
sakarsuša asfalta un vēsinošiem jūras viļņiem.
Pārliecinošs debijas darbs par pieaugšanas sāpēm, paaudžu konfliktiem, pirmo
vilšanos, ilgām un “jūtu mežu, kur cilvēki ir koki un koki ir cilvēki visos laikos” (V.
Ozoliņš).

Pranka, Ingūna
Viņa apēda visas
ogles

Pagātne ir kā kuģis, kas, reiz palaists okeānā, agrāk vai vēlāk vienmēr
atgriežas ostā. Pat tad, ja tas vētrā nogrimst, straume to šūpo, un tad kaut kur okeānā
sāk veidoties aizvien spēcīgākas un spēcīgākas straumes. Tā pagātne, straumes
nesta, plūst dienām, mēnešiem, gadiem, līdz sasniedz tevi brīdī, kad tu sēdi okeāna
krastā un malko savu trešo “Mohito”. Tieši tas notika ar Hjūstonu Trevodu.
Reiz pieņemtie lēmumi bija radījuši neskaitāmus jautājumus, kas bija
gatavi izskanēt, lai tādējādi uz visiem laikiem izmainītu ap sevi visu — apstākļus,
likteņus, dzīves un cilvēkus…
Negaidīto un skaudro notikumu virknējumā saskatāma arī divu mazliet “apdalītu”
pasauļu savstarpējā pieķeršanās kā kluss atgādinājums, ka patiesībā nekādiem

rakstītiem likumiem, nevienai noteiktai diagnozei nekad nav bijusi un nebūs
nozīme… Bet vai šādas mazliet “apdalītas” pasaules stāstā tiešām ir tikai divas?
Divas svešinieces. Divas sievietes. Divas mātes. Viņas abas savā
dziļākajā būtībā kliedza — nenovērtē par zemu sievieti, kurai ir atņemts bērns!
Viņai neviena dzīves dotā ogle nav par karstu.

Račs, Guntars
365 dzejoļi. 4.daļa

Grāmatas 365 pirmās divas daļas kļuva par vienu no manas dzīves lielākajiem
piedzīvojumiem, kuram gribējās ļauties vēlreiz. Tāpēc es veltīju vēl vienu gadu savai
sirdslietai un atkal katru dienu uzrakstīju vienu jaunu dzejoli. Grāmatas “365” 3. daļā
iekļauti dzejoļi, kas rakstīti no 1. janvāra līdz 2. jūlijam, bet šajā grāmatā atradīsiet
tos, kas rakstīti no 3. jūlija līdz 31. decembrim. Šī ir grāmatu sērijas “365” noslēdzošā
daļa.

Simsone, Kristīne
Es un mana
draudzene
Veģetatīvā Distonija

Pašironiskais, ar humora pieskaņu rakstītais attiecību romāns, kurā šķetinās atklāsmes
pavedieni, kas ir veģetatīvā distonija, no kurienes cēlusies un kā ar to sadzīvot, paņem
lasītāju savā varā no pirmās lappuses. Romānā atspoguļotas attiecības ar sevi.
Attiecības ar bērnības traumām. Attiecības ar zaudējumiem. Attiecības ar iekšējo
bērnu. Attiecības ar iekšējo cīņu. Attiecības ar pārmaiņām. Attiecības ar attīstību.
Attiecības starp sievieti un vīrieti. Attiecības ar veģetatīvo distoniju.
No sirds uz sirdi! Šīs grāmatas vēstījums ir iedvesmot – nebaidīties no veģetatīvās
distonijas, to izprast un kopā attīstīties! Pieņemt to kā brīnišķīgu dāvanu, kas tiek
sniegta kā ceļazīme – stop! Ir laiks rīkoties! Ieskatīties dziļi sevī! Izrakt pazemes
akmeņus, kas traucē viegli doties dzīves ceļā! Mainīt sevi! Uzdrīkstēties iet tā, lai
patiesi justos iekšēji mierīgi un laimīgi! Veģetatīvā distonija nav mūžīga – tā
atkāpjas, ja ir izpildīti mājasdarbi.

Skrastiņš, Imants
Mani dienas
krikumi

Laikā no 2003. līdz 2012. gadam tautā mīlētais aktieris, dziedātājs un radio balss
Imants Skrastiņš savu ikdienu un pārdomas fiksēja dienasgrāmatās. Šajā grāmatā
atradīsit viņa rakstītos un viņa sievas Ritas Trences sakopotos dienasgrāmatas
ierakstus, kas aptver četrus Imanta Skrastiņa dzīves gadus — laika posmu no 2003.
līdz 2006. gadam.
“Nezinu kāpēc, bet šajā 2003. gada Jāņu dienā man ienāca prātā doma sākt piefiksēt
to, kas šķiet būtisks katrā šai saulē vadītajā dieniņā. Tādi kā dienas “krikumi.” Kā
smejies, tā ir darījuši daudzi un kāpēc arī es tā nevarētu rīkoties? Pēc laiciņa būs
interesanti palasīt un atcerēties. Dažkārt šis it kā necilais vārds “krikums” ietver sevī
ļoti lielu garīgu, emocionālu vai tīri sadzīvisku ietilpību.”
“Negribu būt kā visi. Esmu radīts cēlākam mērķim.”
“Ja kaut ko dara, tad dara līdz galam.”
“Ja baidies no sāpēm un bieži vien vilšanās, tad politikā nav ko darīt.”
“Aktiera profesija nav pārāka par citām.”
“Visas lomas man nav vienādi mīļas.”
“Mans mīļākais brīdis pēc veiksmīgi nospēlētas izrādes ir tas, kad vēl silti putekļi uz
skatuves jūtami.”
“Ja sirds neasiņo, tad uz skatuves nav ko darīt.”
“Kādreiz jau gribētos turēt rokās grāmatu par sevi, tikai vai kādu tas tagad interesēs?”

Šneps-Šneppe,
Manfreds
Ilgu mūžu Latvijai

Grāmatas autors Manfreds Šneps-Šneppe sava autobiogrāfiskā un vienlaikus
populārzinātniskā vēstījuma žanru precizē ar apakšvirsrakstu “Raibās dzīves esejas”,
kas daudz precīzāk definē apjomīgā sacerējuma saturu un formu. Autora un
zinātnieka mūža piepildītākā daļa saistās ar viņa karjeras potenciāla realizāciju
Maskavā, trīsdesmit intensīva darba gadus veltot PSRS zinātnes, tehnoloģiju un
industrijas telpas attīstībai. Cieši saistīta ar pirmrindas tehnoloģiju izgudrojumiem un
to lietojumu gan civilajās, gan stratēģiski nozīmīgākajās militārajās jomās. To palīdz

saprast kaut vai 2017. gadā krievu valodā publicētā grāmata “ Telekomunikacii
Pentagona”, kurā autors mūsdienās “spēj” vai “drīkst” padalīties ar tādu informāciju,
kas vēl pirms neilga laika ir bijusi kodēta un pieejama tikai ierobežotam skaitam
pētnieku.
Ar ārkārtīgi lielu interesi var iedziļināties nodaļās, kas veltītas cieņas pilnai attieksmei
pret Latvijas zinātni un zinātniekiem, un var saprast arī autora sāpi, analizējot mūsu
valsts ekonomiskās tuvredzības kļūdas un neveiksmes, kuras izriet no zinātnes iespēju
nenovērtēšanas Latvijas industrijas un ekonomikas attīstīšanā.

Zālīte, Māra
Visas lietas

Dzejniece Māra Zālīte šomēnes (2022.gad februārī) svin apaļu jubileju un
izdevniecībā Dienas Grāmata, pateicoties Igora Skoka personiskam atbalstam, klajā
nāk autores pašas sastādīta dzejoļu izlase VISAS LIETAS.
Tikai šodien un tikai mazliet
Visa pasaule šodien ir ciet.
Tu vari ienākt pie manis mazliet.
Varbūt tev ieliešu tēju mazliet.
Tieši šodien es neesmu ciet.

ĀRZEMJU LITERATŪRA
Ārčers, Džefrijs
Maldīgais
priekšstats

Kādēļ dienu pirms 11. septembra brutāli tiek noslepkavota kāda aristokrāte?
Kādēļ veiksmīgs Ņujorkas baņķieris nemaz nejūtas izbrīnīts, pa pastu saņemot
sievietes kreiso ausi?
Kādēļ Manhetenas labākais advokāts strādā tikai viena klienta labā, turklāt neprasa
samaksu?
Kādēļ daudzsološa mākslas eksperte nozog Vinsenta van Goga gleznu?
Šī grāmata aizvedīs jūs galvu reibinošā ceļojumā uz Ņujorku un Londonu, un
Bukaresti, līdz beidzot nonāksiet kādā klusā Anglijas ciematiņā, kurā beidzot tiks
atrisināts van Goga gleznas noslēpums.
Romāns Maldīgais priekšstats būs īsts baudījums mākslas vēstures cienītājiem un
ikvienam, kurš novērtē grodi savītu sižetu, kas notur intrigu līdz pat beigām.
Ārčers, iespējams, ir labākais mūsdienu stāstnieks. Mail on Sunday
Spriedzes pilns romāns, kura sižets ir tikpat aizraujošs kā kaleidoskopa veidotie
ornamenti. Goodreads

Kādu nakti pēc liecinieka iztaujāšanas Londonas dzīvokļu kompleksā Leisija Flinta,
Boltona, Šerona
Tagad tu mani redzi jauna detektīvu konsteble, ēkas tumšajā autostāvvietā uzduras sievietei, kas tik tikko

ir nežēlīgi nodurta. Divdesmit četru stundu laikā reportieri saņem anonīmu vēstuli,
kas norāda uz neapstrīdamu līdzību starp šo un Džeka Uzšķērdēja pirmo slepkavību,
— vēstuli, kurā Leisija tiek saukta vārdā. Ja tā ir taisnība un slepkava ir nolēmis
atkārtot Londonas asiņaino pagātni, ja pieņem, ka vēsture atkārtojas, tad viņiem ir
atlikušas tikai piecas dienas līdz nākamajam mēģinājumam.
Neviens neuzskata, ka tas ir kas cits kā vien sadistiska slepkavas spēle, pat Leisija,
par kuru slepkava, šķiet, īpaši pasmējies. Tomēr, kad viņa izmeklē lietas detaļas,
slepkava arvien vairāk atgādina par pagātni, ko viņa gribētu paturēt pie sevis. Un
vienīgais veids, kā to izdarīt, ir viņu noķert.
Leisija ir noslēpumains tēls, un viņas noslēpumiem ir noslēpumi. Viņa ir skaista
sieviete, kura cenšas slēpt savu izskatu un pēc iespējas vairāk palikt otrajā plānā. Viņa
dārza šķūnī tur smago boksa maisu, ģērbtu kā vīrieti. Viņas dzīvoklis ir kā balta kaste
bez personības pazīmēm. Viņa meklē seksu bez saistībām, jo domā, ka nespēj veidot
attiecības.
Grāmatas centrā ir iespējamais Džeka Uzšķērdēja prototips, un autore lieliski
pasniedz visaptverošu un informatīvu priekšstatu par viņa 1888. gada noziegumiem.

Bregere, Suzanne
Nefrīta kaķis

“Nefrīta kaķis” ir pagājušā gadsimta intīmās dzīves vēsture, kas spoguļojas dāņuebreju ģimenes fatālajās izvēlēs, Eiropas traģēdija, kas sarakstīta kā komēdija par
Otrā pasaules kara laiku. Tā ir autentiska dzimtas sāga par lepnumu un kaunu piecās
paaudzēs: no “dižajiem Dānijas dēliem”, par kādiem tos pasludinājis karalis, līdz 20.
gadsimta 90. gadu nekur neiederīgajiem vientuļniekiem.
Romāns izseko emigrantu dzimtai Lēviniem no Dānijas līdz Čikāgai un Rīgai,
piedzīvojot PSRS iebrukumu Latvijā, vācu okupāciju Dānijā un bēgļu gaitas uz
Zviedriju. Ceturtajā paaudzē ģimene, kas nespēj palīdzēt sev, dodas palīgā
trūcīgajiem Tālajos Austrumos. Pamazām atklājas, ka vakardienas privātās nedienas
kļūst par satraucošām rītdienas sabiedrības problēmām.
“Leģendārās dāņu rakstnieces Suzannes Bregeres ģimenes sāga “Nefrīta kaķis” Ingas
Mežaraupes izcilā tulkojumā beidzot sasniegusi Latviju! Paaudžu ceļojums cilvēcisko
kaislību vēstures jūrā uzbango ar jaunu spēku. No Dānijas un Rīgas, cauri diviem
pasaules kariem, tas aizved mūs tālu pasaulē – Indijā, Afganistānā, Amerikā.
Suzannei Bregerei tā ir cilvēkvalstu dzīves ģeogrāfija, kurā mežonīgi kalni mijas ar
līdzenumiem, spoži saullēkti ar tumšiem norietiem, paisumi ar bēgumiem. Pirms
dažiem gadiem rakstniece atbrauca uz Latviju, uzjundot augstas raudzes literatūras
klātbūtnes sajūtu. Tagad tā iemājo mūsu valodā – pasaules slavenā grāmata bez
noilguma – “Nefrīta kaķis”.” Nora Ikstena

Burels, Endrū
48 stundas līdz
slepkavībai

Par bruņotu laupīšanu notiesāts uz divdesmit gadiem cietumā, Ītans Lokhārts cer, ka
reiz kļūs par kārtīgu, likumpaklausīgu sabiedrības locekli. Bet sabiedrībai saistībā ar
Ītanu ir citi plāni.
Kad Ītanam tiek piešķirtas četrdesmit astoņas stundas, lai viņš varētu piedalīties
māsas Ebijas bērēs, Ītans uzzina, ka viņa pasludināta par mirušu tikai tāpēc, ka atrasts
vien pietiekami daudz asiņu, nevis līķis. Ītans secina, ka visi māsas nāves apstākļi nav
izmeklēti, un nolemj izmantot divas brīvībā pavadāmās dienas, lai noskaidrotu, kas
īsti ir noticis.
Turklāt – lai četrdesmit astoņās stundās atklātu patiesību par māsas bojāeju, Ītanam
atkal būs jākļūst par noziedznieku, bet viņš bija zvērējis, ka tas nekad vairs nenotiks...
48 stundas līdz slepkavībai ir stāsts par cilvēku, kuram nākas upurēt visu, lai
atgrieztos nepatīkamajā pagātnē un noslēgtu ar to rēķinus.
Nevainojams, spraigs spriedzes romāns, tajā piesaista viss – dziļums, tēli un
noslēpumi. Patiešām iesaku izlasīt! Lī Čailds
Es labprāt samelotu Endrū Burela labā, taču šajā gadījumā nav jāmelo – 48 stundas
līdz slepkavībai ir labākais spriedzes romāns, ko šogad esmu lasījis. Šajā grāmatā viss
ir īstajās vietās – gan spriedze, gan pārsteigumi –, turklāt tā ir ļoti labi uzrakstīta. Un
tajā ir tēli, kurus jūs iemīlēsiet, kā arī daži, kurus ar prieku ienīdīsiet. Nonācis līdz
grāmatas pēdējām lappusēm, es noskumu, jo vēlējos lasīt vēl un vēl.
Džeimss Patersons

Devero, Džūda
Neiespējamais
solījums

Līemam O’Konoram šajā dzīvē ir tikai viens mērķis – savu mīļoto sievieti savest
kopā ar citu vīrieti. Reiz, pats to neapzinoties, viņš mainīja likteni, kad iemīlējās
skaistajā Korā Makleodā. Viņu mīlas stāsts bija kaislīgs un beidzās traģiski.
Tomēr Līems saņem iespēju glābt Koru un ir gatavs uz visu, lai to izdarītu. Pat ja tas
nozīmē atdot viņu garlaicīgajam Finlijam Volšam. Taču nekas nenotiek saskaņā ar
plānu…
Šis ir romantisks, humora, mīlestības un gaišuma caurstrāvots stāsts, kas mudina
noticēt, ka laikam nav varas pār īstām jūtām.

Ēdena, Jasmīna
Baudas savalgotie

Vēl mazliet kautrīgi jaunā žurnāliste Helēna Feldkampa ienāk populārā žurnāla BTouch redakcijā, savā pirmajā īstajā darbavietā. Helēnas tiešais priekšnieks Jona
Vinters viņu fascinē, kaut arī Markuss Dramšteins, B-Touch īpašnieks un
līdzdibinātājs, brīdina būt piesardzīgai attiecībā uz jauno šefu.
Tomēr Helēna ļaujas Jonas valdzinājumam un pēc kopīga izstādes apmeklējuma
pavada ar viņu kaislīgu nakti. Viņa laimīga ļaujas jaunatklātajai baudai, kad pēkšņi

pasaule apgriežas kājām gaisā – Helēna atklāj, ka Jonam ir saistība ar kādu likteņa
triecienu, ko viņa piedzīvojusi pagātnē. Vai jaunā sieviete vēl var viņam uzticēties?
1947. gadā Selestīna, piedzīvojusi šķiršanos no līgavaiņa, ierodas Parīzē ar cerībām
Gabriela, Agnese
Paldies, mesjē Dior! un sapņiem par nākotni. Jau pavisam drīz viņa dodas uz darba interviju, nemaz
nenojaušot, ka kļūs ne vien par sekretāri, bet arī mūzu modes māksliniekam
Kristiānam Dioram. Elegances, izaicinājumu un romantikas piepildītajā vidē
Selestīnai būs jāatklāj, ka atrast laimi un mīlestību iespējams, vien paliekot patiesai
pret sevi. Aizraujošs romāns par vīrieti, kurš atgrieza pasaulei eleganci, un sievieti,
kas kļuva par viņa iedvesmu.
"Laime ir visa skaistā noslēpums. Nav skaistuma bez laimes!" Kristiāns Diors

Jennesa, Luīze
Boije af
Latvānis

Kad Sāras tēvs mīklainos apstākļos mirst ugunsgrēkā, viņa no Zviedrijas mazpilsētas
Erebrū pārceļas uz Stokholmu. Tur 25 gadus vecajai jaunietei viss rit ļoti gludi: no
viesmīles darba viņa ātri pāriet strādāt cienījamā sabiedrisko attiecību aģentūrā un no
trūcīgas mājvietas piepilsētā pārceļas uz greznu dzīvokli ekskluzīvajā Estermalmes
rajonā Stokholmas centrā. Sāra priecājas, ka viņai dzīvē viss beidzot izdodas.
Taču drīz vien viņa apjauš, ka nekas nav tā, kā šķiet. Sāk atgadīties baisas lietas,
kurām nav izskaidrojuma. Pamazām viņa zaudē uzticību apkārtējiem, līdz kādā brīdī
neuzticas vairs pat savam prātam. Vai visas dīvainības notiek tikai viņas iztēlē? Vai
viņa tiešām vairs nevar uzticēties nevienam?
Saistoši un šausminoši reālistiski Luīze Boije af Jennesa atklāj pretošanās triloģijas
stāstu, kura centrā ir jaunas sievietes stāšanās pretim nezināmiem spēkiem. Autore
darbam piešķīrusi tādu spriedzi, ka grāmatu var nolikt malā tikai tad, kad Sāra ir
atklājusi, kas aiz visiem dīvainajiem notikumiem slēpjas.

Like, Nīna
Lūdzu, nākamais!

Ēlina ir pārcēlusies uz dzīvi ārsta prakses kabinetā, kur nebeidzamā straumē visas
dienas garumā ar savām sūdzībām un vainām nāk pacienti. Jau vairāk nekā divdesmit
gadus Ēlina ir ģimenes ārste. Un vismaz tikpat ilgi viņa ir precējusies ar Akselu. Bet
pirms Aksela ir bijis Bjērns, kurš pēkšņi ir uzradies Facebook un sagriezis visu kājām
gaisā. Ēlinai būtībā patīk dzīve ārsta kabinetā, pat ja nākas slēpties no apsarga, kurš
uzmana telpas nakts stundās. Bet ģimenes mājā palikušais vīrs ir satriekts, ja vien jau
nav licies gultā ar Ēlinas draudzeni Grū, kuru nesen pametis vīrs...
““Lūdzu, nākamais!” ir nedaudz atšķirīgs ārstu romāns, un kas gan varētu būt vēl
piemērotāka lasāmviela šā brīža situācijai? Jā, romānā nav runa par vīrusa izplatību,
bet jūs iegūsiet spilgtus un kolorītus varoņus, cerīgu nobeigumu un lavīnu ar
asredzīgiem un trāpīgiem novērojumiem.”
M-Magasin, Zviedrija
Dzēlīgi un smieklīgi... Mūsdienu satīra, kas trāpīgi izgaismo cilvēku ilūzijas un
iedomātos paštēlus. Lieliska lasāmviela ar milzīgu potenciālu tajā atpazīt mūsu dzīvi.
Aftonbladet
Jau gadiem neviena grāmata nav likusi smieties tik izmisīgi ilgi un trakoti kā Nīnas
Likes godalgotais romāns “Lūdzu, nākamais!” – par vīlušos ģimenes ārsti, kura
dzēlīgi raksturo savus pacientus un garlaicību aizskalo ar baltvīnu un TV seriāliem,
kamēr viņas vīrs uz slēpēm joņo pa mežu. To lasot, jūs smiesiet balsī!
Dagbladet

Mantela, Hilarija
Ievediet nelaiķus!

Romāna "Vilku nams" turpinājums.
Apbrīnojams literārs sasniegums! Šajā romānā atspoguļots viens no biedējošākajiem
vēstures notikumiem, un to ir sarakstījusi viena no izcilākajām mūsdienu rakstniecēm.
Romāns “Ievediet nelaiķus” vēsta par drūmi spožo Henrija VIII galmu, kurā
ietekmīgu posteni ieņem Tomass Kromvels. Kamēr Henrijs ir aizrāvies ar kluso un
pieticīgo Džeinu Sīmoru un visi apkārtējie tenko par karalienes Annas Boleinas
neuzticību, Kromvels zina, kā nodrošināt savu stāvokli. Tomēr karalienes dzīves

pēdējās dienās izspēlētais asiņainais teātris nevienu neatstās neskartu.
“Izcils romāns par tumšām un nekrietnām kaislībām, gan publiskām, gan privātām.
Patiesi nozīmīgs stāsts.” Financial Times
“Augstākā līga. Šis turpinājums stāstam par Henrija VIII “labo roku” Kromvelu
ir izsmalcinātākais vēsturiskais romāns, kādu jebkad nācies lasīt.”
Sunday Telegraph

Nurebeka, Elizabete Viņa bija Saulstariņš. Nu kļuvusi par monstru. Lai izdzīvotu, viņai jānotic tam, ko citi
stāsta. Lindai bija viss. Bērnībā viņa uzstājās kopā ar pasaulslaveno māti, vēlāk
Otra puse
apprecējās ar sabiedrībā pazīstamu mākslinieku, taču līdz ar mātes slimību plaisas
radās arī laulībā. Un nu Linda ir notiesāta par slepkavību. Tam, ka viņa nav vainīga,
netic itin neviens. Pat pašas māsa. Vienīgais veids, kā izdzīvot, ir samierināties. Taču
kādu dienu viss sagriežas kājām gaisā, un Linda vēlas noskaidrot, kas īsti notika...
Nurebekas psiholoģiskās spriedzes romāns ievelk lasītāju jau no pirmajām
lapaspusēm, liekot uzdot jautājumus līdz pat pārsteidzošajam finālam.

Makkols Smits,
Aleksandrs.
Svētdienas filozofu
klubs

Edinburga. Izsmalcināta mājvieta dāmām, kas pusdieno, apmeklē koncertus, mākslas
izstādes un – jo šī nav ārišķīga pilsēta – dara labu, nevienam nezinot. Dāmām, kuru
dzīvē vienīgais atgādinājums par divdesmit pirmo gadsimtu ir gailenes omletē.
Tādām dāmām kā Izabella Delhauzija.
Bet aiz Edinburgas disciplinētajām karaļa Džordža laika fasādēm ap morāles asi
virpuļo alkatība, negodīgums, iekāre un slepkavīgi nodomi. Izabella to zina. Izabellu
tas, patiesību sakot, valdzina. Būdama pazīstama filozofe un žurnāla “Praktiskās
Ētikas Apskats” redaktore, viņa teicami pārzina atšķirību starp labo un slikto. Un
laikam tieši tāpēc viņa instinktīvi, pati uz savu roku, ir kļuvusi par pēddzini. Intuīcija
viņai saka: cilvēks, kas pēc Ašerholas koncerta tavu acu priekšā aizkūleņoja nāvē,
balkona malai nepārkrita nejauši...

Makkols Smits,
Aleksandrs
Draugi, mīļākie,
šokolāde

Izabella Delhauzija bieži domā par draugiem, dažreiz par mīļākajiem un reizēm par
šokolādi. Būdama filozofe, viņa labi apzinās savas spējas, taču reālā dzīve ir mazliet
nopietnāks izaicinājums, it sevišķi attiecībā uz viņas jūtām pret Džeimiju, gados
jaunāku vīrieti, kuram vajadzēja apprecēt viņas brāļameitu Ketu.
Tad Izabella atklāj, ka vienam no Ketas ēdienu veikaliņa apmeklētājiem nesen veikta
sirds transplantācija un tagad šo cilvēku moka atmiņas, kas, viņaprāt, nemaz nav viņa
paša un nav arī ar prātu izskaidrojamas. Izabellu tas ieinteresē, un viņa aizrautīgi
uzsāk riskantu izmeklēšanu...

Makkols Smits,
Aleksandrs
Pareizā attieksme
pret lietainu laiku

Šis aizraujošais romāns ir trešais no bestselleru virknes, kur galvenās darbojošās
personas ir Izabella Delhauzija un viņas saimniecības vadītāja – lietišķā un prātīgā
Greisa.
Edinburgā no Dalasas ierodas Izabellas draugi, iepazīstina viņu ar Teksasas
bagātnieku Tomu Brūsu – un tūdaļ sāk risināties mulsinoši notikumi. Toma līgavas
izturēšanās liek Izabellai domāt, ka šīs jaunās dāmas mīla sakņojas Toma naudā. Bet
kur sakņojas Toma negaidītā interese par Izabellu pašu? Raizes Izabellai sagādā arī
brāļameitas Ketas attiecības ar puisi, kurš, pēc Izabellas domām, ir nelabojams
memmesdēliņš. Protams, Greisa un Džeimijs iesaka Izabellai nekur neiejaukties, taču
uz spēles ir svarīgi filozofiski jautājumi, precīzāk, jautājums par to, kad sacīt
patiesību un kad turēt muti, un Izabellai Delhauzijai, “Praktiskās Ētikas Apskata”
redaktorei, filozofiski jautājumi ir dienišķā maize. Lai vai kā, viņa nešaubās, ka ir
ētiski šad un tad paspiegot – it sevišķi tad, ja pētāmās problēmas ir saistītas ar
sirdslietām.

Roke, Juns Kore
Ledus

Briesmās uzticēties var tikai saviem instinktiem. Bijusī kareive Anna Eune kopā ar
profesoru Sakariasenu devusies izpētes ekspedīcijā uz Ziemeļpolu. Ledāju plašumos
Anna cer aizmirst piedzīvotās kara šausmas, taču viss negaidīti mainās, kad pie
debesīm parādās signālraķete. Kaimiņu izpētes stacijā acu priekšā paveras asinis
stindzinoša aina – teju visa pētnieku komanda gājusi bojā. Drīz vien Anna saprot, ka
notikušais nav nelaimes gadījums un briestošās vētras dēļ vainīgais nevar būt ticis
tālu prom…
Kurš un kāpēc paveicis šausminošo noziegumu? Vai Annai izdosies sagaidīt
palīdzību, pirms slepkava viņus atrod?
Ar katru nākamo sižeta pavērsienu "Ledus" aizved lasītāju arvien tālāk aukstuma,
baiļu un adrenalīna pilnā cīņā par izdzīvošanu.

Veika, Džūlsa
Tikšanās Rivjērā

Kerijai Heisai ir ideāls līgavainis – mīlošs, gādīgs un uzticams. Viņai vajadzētu būt
laimīgai, vai ne? Tas nekas, ka bildinājums nebija pārāk romantisks un nelika sirdij
sisties straujāk. Jaukais Elans būs labs dzīvesbiedrs gan priekos, gan bēdās.
Taču Kerijai ir kāds mazs noslēpums – viņa jau ir precējusies. Pirms daudziem
gadiem. Un nu viņas vīrs ir kļuvis par pasaulslavenu kinoaktieri. Liktenīga
sagadīšanās ļauj abiem sastapties Francijā , kur viņa pavada atvaļinājumu, savukārt
viņš filmējas. Beidzot ir pienācis laiks izšķirties oficiāli.
Bet ja nu mīlestības dzirksts nemaz nav pazudusi?

